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   8200 בדצמבר 31דוח הדירקטוריון ליום       
  

מ "למשכנתאות בע ו הדוחות הכספיים של בנק דיסקונט אושר2009 בפברואר 25שהתקיימה ביום , בישיבת הדירקטוריון

  .2008 בדצמבר 31וחדות שלו לשנה שהסתיימה ביום והחברות המא") הבנק" "להלן(

  
  התפתחויות עיקריות במשק הישראלי

  2008ההתפתחויות העיקריות במשק הישראלי בשנת 
 הסתמנו סימנים ברורים 2008ברבעון האחרון של , אולם, המשק הישראלי נכנס למיתון בשלב מאוחר יחסית למשקי המערב

  .למיתון ההולך וצובר תאוצה

פי -על. באופן משמעותי ברבעון האחרון של השנה, כאמור, מגמה אשר הורעה, חלה התמתנות בקצב הצמיחה 2008שנת ב

 בשלוש השנים 5%- לעומת צמיחה שנתית של למעלה מ4.1%- ב2008הסתכמה הצמיחה בשנת , ס"אומדני הלמ

. במחצית הראשונה של השנה 4.9% לעומת צמיחה של ,1.8%- צמח התוצר ב2008במחצית השניה של שנת . הקודמות

היצוא הושפע מצמצום . 2007 בשנת 8.5%לאחר עליה של , 3.6%בשיעור של  2008 בשנתיצוא הסחורות והשירותים גדל 

 לאחר עליה 3.9%-ההוצאה לצריכה פרטית התרחבה ב. אם כי גם בניכוי יהלומים חלה האטה מסוימת, חד ביצוא יהלומים

 . 2007 בשנת 6.7%של 

 של שנת רביעירבעון הב בממוצע ירדאשר , משתקפת גם במדד המשולב של בנק ישראל לבחינת מצב המשקמגמה זו 

 8%-כו במחצית הראשונה של השנה 12%- עלייה של כלעומת, 7%-כבקצב שנתי של  ,בהשוואה לרבעון השלישי ,2008

שמתבטאת , פת ההאטה במשק הירידה החדה במדד ברבעון האחרון של השנה מצביעה על החר.2007בממוצע לשנת 

מדדי יבוא ויצוא הסחורות והשירותים והן , הן מדדי היצור התעשייתי והפדיון במסחר ובשירותים, בירידה בכל רכיבי המדד

 .משרות שכיר במגזר העסקי

בעוד הייצור , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 7.3%- ב2008 נובמבר -חודשים ינואר  ב גדלהייצור התעשייתי

 נרשמה בייצור 2008נובמבר -בחודשים ספטמבר, עם זאת.  בלבד2.2%-א ענפי טכנולוגיה עילית התרחב בשייתי ללהתע

נובמבר -סך הייצור התעשייתי ירד בחודשים ספטמבר. שלא פסחה גם על ענפי  הטכנולוגיה העילית, התעשייתי ירידה

  .7.6%בשיעור שנתי של 

 6.7%- ברבעון הראשון של השנה ו6.2%לעומת , 5.9%ל רמת שפל של  שמר ע2008נובמבר בחודש שיעור האבטלה 

  . ברבעון האחרון אשתקד

". A"רמה של ל)" -(A" את דירוג החוב של ישראל מרמה של Fitchהעלתה סוכנות הדירוג הבינלאומית  2008בחודש פברואר 

ראי של ישראל במטבע חוץ ובמטבע העלתה סוכנות הדירוג הבינלאומית מודיס את דירוג האש, בחודש אפריל, בהמשך

  ".A1"-ל" A2"-מקומי מ

ח לטווח ארוך של " את תחזית דירוג האשראי במטS&P הורידה סוכנות הדירוג הבינלאומית 2008אוקטובר חודש ב, עם זאת

אלית אשר צפויה להשפיע על הכלכלה הישר, עקב ההידרדרות הצפויה בסביבה הכלכלית העולמית, "יציב"ל" חיובי"ישראל מ

  .מוטת היצוא
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  וריבית מדד המחירים לצרכןהתפתחויות שערי חליפין 
יציבות השקל מול ,  אולם.6.4%בשיעור של ומול האירו , 1.1% יוסף השקל מול הדולר בשיעור של 2008במהלך שנת 

 -השנה חליפין במהלך  מסתירה את התנודות החדות שחלו בשער ה2007  שנת בהשוואה לסוף2008  שנתהדולר בסוף

רובו המכריע של .  של השנה ופיחות בשיעור דומה במחצית השניה2008  שנת במחצית הראשונה של13%-ייסוף של כ

  .11%-הפיחות במחצית השניה של השנה התרחש ברבעון האחרון והסתכם בכ

ות חריגה לאור התנהג, 2008 אמצע חודש מרסב. ח" התערב בנק ישראל בשוק המט,לראשונה מזה עשור, 2008בשנת 

 הודיע בנק בהמשך אותו חודש.  מיליון דולר600-רכש בנק ישראל מטבע חוץ בהיקף של כ, של שער החליפין של השקל

באמצעות רכישה של ,  מיליארד דולר40- ל35ח של מדינת ישראל לרמה שבין "ישראל כי יפעיל תכנית להגדלת יתרות המט

הגביר את , מנת לתמוך בפיחות השקל ישראל כי אין די בהתערבות זו על ח בנקמשנוכ, חודש יולימ החל.  מיליון דולר ביום25

הובילה לפיחות השקל מול , בשילוב עם התחזקות הדולר בעולם, פעולה זו.  מיליון דולר ביום100ח לרמה של "רכישת המט

  .  דולר מיליארד12-ח של בנק ישראל הסתכמו בכ"סך רכישות המט. 2008 שנת הדולר במחצית השניה של

כאשר המדד , 2007שנת  במהלך 3.4%לעומת עליה של , 3.8% בשיעור של 2008מדד המחירים לצרכן עלה במהלך שנת 

נרשמה , על רקע ירידת מחירי הסחורות והאנרגיה בעולם, 2008ברבעון האחרון של שנת . 5%ללא אנרגיה עלה בשיעור של 

  .0.9%-א אנרגיה עלה בבעוד המדד לל, לי במדד הכל0.6%ירידת מחירים של 

, )12.1%( הדיור מצביעה על עליות בולטות בסעיף, על פי קבוצות צריכה ראשיות, 2008  שנתבחינת שינוי המחירים במהלך

רות ירקות ופי, )3.0%(הלבשה והנעלה בסעיפי  ותירידנרשמו , מנגד. )3.9%(דירה האחזקת  ו)9.1%(מזון ללא פירות וירקות 

משער  נתקות סעיף הדיור בבעלות הדיירים החריפה מגמת הת2008במהלך שנת . )2%(שורת תחבורה ותק, )2.0%(

ולשינויים בשער , נעלם כמעט כליל המתאם בין שער החליפין וסעיף הדירות בבעלות הדיירים, כתוצאה מכך. דולר-החליפין שקל

  . מבעבר על האינפלציה בישראלנמוכה משמעותיתהחליפין השפעה 

יינה בתנודתיות בריבית על רקע שינוי בהערכות בנק ישראל באשר לאינפלציה מחד ולהחרפת המיתון  אופ2008שנת 

  .2008דצמבר בחודש  2.5%- ל2007 דצמבר  בחודש4%-על פני השנה הופחתה הריבית מ. מאידך

והורדות ק  במשחדהההאטה על רקע ה, 2.5%- ל4.25%- בנק ישראל את הריבית מהוריד 2008 של שנת ברבעון האחרון

  .את הריבית בישיבה שלא מן המנייןפעמיים  הפחית בנק ישראל 2008  שנתבמהלך הרבעון האחרון של .הריבית בעולם

  תוכניות החילוץ של ממשלת ישראל ובנק ישראל
 ,הכריזה ממשלת ישראל על תוכניות חילוץ הכוללות, בדומה לתוכניות החילוץ בעולם ולאור החרפת ההאטה במשק הישראלי

  :בין היתר

 מהנכסים 10%היקף של עד ב, ידי הגופים המוסדיים רישום איגרות חוב קונצרניות ונכסים לא סחירים המוחזקים על •

  .על מנת לצמצם את התנודתיות במחירי הנכסים,  לפי ערכם המתואםהמנוהלים

 .על מנת למנוע משיכות של חוסכים, ₪יליון  מ1.5 ובעלי חסכונות ארוכי טווח בהיקף של עד 57יצירת רשת בטחון לחוסכים מעל גיל  •

 .ובפתרונות בתחום התעסוקה, במחקר ופיתוח, ידי השקעה מוגברת בתשתיות-תוכנית להאצת הצמיחה על •

הקרנות נועדו .  סבסוד וערבות ממשלתית לקרן שתספק אשראי לחברות לצורך גיוס או מחזור חוב-הקמת קרנות מנוף  •

 .וץ בנקאילהקל על מחנק האשראי בשוק הח

 .רכישת אגרות חוב של המדינה •

 .ערבות ממשלתית לגיוס הון לבנקים על מנת להפחית את עלות הגיוס של הבנקים ולהקל על מחנק האשראי •
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ח והקלת הלחץ על המערכת "תוך הגנה על זכויות מחזיקי האג, מינוי קציני אשראי על מנת להקל על גיבוש הסדרי חוב •

 .הבנקאית

הקטנת : שעיקריה, ישראל תוכנית מוניטרית להגברת הנזילות של המערכת הפיננסית ולהוזלת עלותהפרסם בנק , בנוסף

; מתן הלוואות מוניטריות למערכת הבנקאית לטווחים ארוכים יותר; מ"ידי צמצום הנפקות המק ספיגת עודפי הנזילות על

  .קדונותיהורדת המרווח סביב ריבית בנק ישראל בחלון האשראי ובחלון הפ

  בנקים
רגולציה : ביניהן ניתן למנות, הסיבות לכך היו רבות. המערכת הבנקאית הישראלית הפגינה יציבות בחודשים האחרונים

והתמקדות הבנקים בבנקאות , )'כללים לניהול אשראי ונזילות וכו, כללים נוקשים לגבי זכאות לקבלת משכנתא(קפדנית 

השקעות נמוכות במכשירים מורכבים , )חייבויות והן בצד הנכסיםהן בצד ההת(קלאסית המבוססת ברובה על לקוחות 

ל והתבססות על פיקדונות הציבור כמקור "מינוף נמוך יחסית של מאזני הבנקים הישראלים בהשוואה לעמיתים בחו, וחדשניים

  .מימון עיקרי

 2009 פברואר-התפתחויות כלכליות עיקריות בחודשים ינואר
 לאור ההרעה בפעילות הכלכלית וירידה בתחזיות -0.2% - ל2009צמיחה שלו לשנת בנק ישראל הפחית את תחזית ה

 .הצמיחה והסחר העולמיות

התערערות מאזני ,  נרשמו ירידות חדות במניות הבנקים בעולם כתוצאה מחשיפת הפסדים נוספים2009  ינואר חודשבמהלך

 .ת סיוע נוספות לייצוב הבנקיםב ובריטניה הכריזו על חבילו"ממשלות ארה. הבנקים וחשש מהלאמות

 על רקע התמתנות הצמיחה במשק וההערכות כי ברבעון הרביעי של, 1%- ל2.5%-נגיד בנק ישראל הפחית את הריבית  מ

 . הצמיחה הייתה קרובה לאפס2008 שנת

  .0.5% ירד מדד המחירים לצרכן  בשיעור של 2009 בחודש ינואר

במקביל , זאת.  שקלים לדולר4.16לרמה של , 9.4% דולר בשיעור שלהשקל מול ה פוחת פברואר-ינוארבחודשים 

 ). מול האירו8.3%בשיעור של (להתחזקות הדולר בעולם 

 בניה למגורים
  :   אופיין ענף הבנייה במגמות מעורבות2008בשנת . ן למגורים מתאפיין בתנודתיות רבה"שוק הנדל

. ה מגמת גידול בהיקף מקביל בענף הדיורלא ניכר, אל מול מגמת הגידול המתמשכת בצמיחת המשק •

-69,000בתחום שבין ) דירות חדשות ודירות יד שנייה( נע היקף העסקאות 2002-2008בין השנים 

 6.6%- וגידול של כ2007 לשנת בהשוואה 2.8%- של כקיטון נרשם 2008כאשר בשנת , 98,000

 :  מוצגים להלן2002-2008בשנים ) ד"ביח(היקפי העסקאות .  השנים האחרונות7לממוצע 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  
68,846 71,484 79,245 82,350 87,077 98,269 95,500  

  .1-11/2008ד בתקופה " יח87,556ל ע המתבסס שנתי אומדן*     

אולם בשל ,  יחידות דיור בשנה29,000-30,000 של שמרו על היקף יציבהתחלות הבנייה בשנים האחרונות  •

ירד קצב התחלות הבנייה וגמר , )בין היתר בשל ההאטה בקצב העלייה(אטה בהיקף הביקושים לדיור הה

 בהיקף התחלות 1.5%- חלה ירידה של כ2008 החודשים הראשונים של שנת אחד עשרהב .הבנייה במשק

 . 2007הבנייה לעומת התקופה המקבילה בשנת 
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  שוק הדירות
בשוק דירות המגורים באזור המרכז קיימת : הדיור באזורים השוניםקיימים הבדלים ניכרים במגמות מחירי  •

במרבית אזורי הפריפריה , לעומת זאת. בעיקר בשל הגידול בביקושים לאזור זה, עליית מחירים מובהקת

 .  אם בכלל, מורגשת התעוררות מתונה בלבד

 . דירות חדשות עסקאות ב15%- מהעסקאות שבוצעו הינן עסקאות בדירות יד שנייה ורק כ85%-כ •

  

  שוק המשכנתאות והפעילות בו
 2007מחצית השניה של שנת מה החל.  בתחרות עזה בין הבנקים הפעילים בוןשוק המשכנתאות מתאפיי

 . בשוקתגברה התחרותה

הגיע לסך של , לא כולל אשראי מכספי מדינה, 2008שנת ב הבנקים למשכנתאות שניתן על ידי היקף האשראי

בשנת היקף האשראי שניתן על ידי הבנקים למשכנתאות . חזורים פנימייםילא כולל מ, ₪ מיליון 34,313-כ

גידול , כולל מיחזורים פנימייםלא , ₪ מיליון 28,198- כהסתכם בסך של, לא כולל אשראי מכספי מדינה, 2007

  .22% -של כ

 ₪ מיליון 1,337-כשהגיע לסך של , מתן אשראי מכספי מדינההמשיכה מגמת הקיטון בהיקף  2008שנת ב

 ₪ מיליון 1,983-כבהשוואה לסך של , )₪ מיליארד 0.3-כ כולל הלוואות עומדות ומענקים מותנים בסך של(

  .33%-ירידה של כ, )₪ מיליארד 0.2- של ככולל הלוואות עומדות ומענקים מותנים בסך (2007בשנת 

 30,163-הגיע לסך של כ ,2008ת שניתן על ידי הבנקים למשכנתאות בשנלדיור מכספי בנק היקף האשראי 

שניתן על ידי הבנקים למשכנתאות לדיור מכספי בנק היקף האשראי . חזורים פנימייםילא כולל מ, ₪מיליון 

  .23% -גידול של כ, כולל מיחזורים פנימייםלא , ₪ מיליון 24,527-הסתכם בסך של כ, 2007בשנת 

דהיינו אשראי שלא ניתן לרכישת דירה אלא מחליף , חיצונייםיחזורים נציין כי היקפי האשראי לדיור כוללים גם מ

, ל" הנכללים בסכומי מתן האשראי הנהיקף המיחזורים החיצונייםאין מידע שמתפרסם לגבי , ין בנקיםאשראי ב

  .ולא ניתן להעריכם
  

  
  אוכלוסיית לוקחי המשכנתאות

רוכשי דירות , משפרי דיור, צעירים: אוכלוסיית לוקחי המשכנתאות מהווה חתך רחב מאוד של האוכלוסייה

א ומודעות נמוכה מאוד לשאר האוכלוסיה מתאפיינת במודעות גבוהה מאוד למחירי המשכנת. 'להשקעה וכו

עם עדיפות לבנק בו  ( גורמים נותני משכנתאות3  עד2-מלקוח משכנתא ממוצע בודק הצעות . תיהתכונו

  . ביותראטרקטיבי המשכנתא במקום ה לקחת אתבדרך כלל ובוחר )ש שלו"מתנהל חשבון העו

 בין חומות מעבר נמוכות מאודוב  של הלקוחותרמת נאמנות נמוכהלאורך השנים התאפיין שוק המשכנתאות ב

   .הבנקים
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   רקע כללי ומבנה הקבוצה–בנק דיסקונט למשכנתאות 
שייצג קבוצה של משקיעים מארצות , ל" מר בנו גיטר זל ידיע, 1959ורית בערבון מוגבל בשנת הבנק התאגד כחברה ציב

") אל-ארג: "להלן(מ "חברה לבנין ולהשקעות בע) ישראל-ארגנטינה" (אל-ארג" שהתאגדו לחברה בשם ,דרום אמריקה

אל ובנק -ארג". מ"בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע"בשם , ")בנק דיסקונט: "להלן(מ "ובנק דיסקונט לישראל בע

  .מניות הבנק מ50%דיסקונט החזיקו כל אחד 

  . הונפקו חלק ממניות הבנק לציבור60-באמצע שנות ה

  .אל- רכש בנק דיסקונט את מלוא מניות היסוד מחברת ארג1963בשנת 

בנק דיסקונט "לשמו הנוכחי " מ"בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע" שונה שמו של הבנק מ1994בחודש מרס 

  ".מ"למשכנתאות בע

כיום הון המניות של הבנק מורכב מסוג . ומניות אלו נמחקו מהון הבנק, ללא פיצוי, ת היסוד בוטלו זכויות מניו2001בשנת 

  . השוות זו לזו בזכויותיהן לכל דבר וענין,אחד בלבד של מניות

לפרטים בדבר השליטה בבנק ובבנק . 100%- בו במ המחזיק" בנק דיסקונט לישראל בע בת שלההבנק הינו חבר

  . להלן"ה בבנקהשליט"פרק ב' דיסקונט ר

לאחר שבנק דיסקונט לישראל , 2007בחודש מאי , מ"מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעהמ נמחקומניות הבנק 

  .מ השלים הצעת רכש לרכישת מניות שהוחזקו עד אותו מועד בידי הציבור"בע

בתחומי הייעוד הכלולים ופועל , 1981-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות " בנק למשכנתאות"הבנק הינו 

  . בחוק האמור

מתן ון לדיור "מתן אשראי לרכישת או לבניית נדל על ידי ,בתחום האשראי הקמעונאיפעילותו המרכזית של הבנק הינה 

ים פרויקט וליווי פיננסי של כמו כן פועל הבנק במתן אשראי לשימוש מסחרי. אשראי לכל מטרה בשעבוד דירת מגורים

  .לבניה

  .ן השונים"ס מקורות להעמדת הלוואות לתחומי הנדלהבנק מגיי
  

  .משרד האוצר באגף החשב הכלליוהלוואות עומדות ומענקים ממקורות משרד הבינוי והשיכון , כן הבנק נותן אשראי-כמו
  

  מתווה דיסקונט

, טרקטיביתבמתווה משכנתא בריבית א 2007בחודש יולי יצאו , מ"בנק דיסקונט לישראל בע, הבנק יחד עם חברת האם

   .להגדיל את תיק האשראי של הבנק ואת חלקו בשוק המשכנתאות הפעילות במתווה נועדה .שלווה בקמפיין פרסומי נרחב

  . ומצא אותה רווחיתבטרם כניסה למתווה בחן הבנק את הכדאיות הכלכלית של המתווה

 לקבלת תנאי ריבית ישור זכאותקובעת מיהם הזכאים למתווה דיסקונט ומנפיקה להם א, בנק דיסקונט, חברת האם

  .המתווה

דיסקונט  בנק  שקבעבכפוף לעמידתם בקריטריונים , הבנק מעמיד לבעלי אישור זכאות משכנתא בריבית אטרקטיבית

  ).₪ ומעלה או הון של מעל חצי מיליון ₪ 4,000 משכורת של 2008נכון לשנת (

 יעלה שיעור הריבית ,דה ולא עמד בתנאי הזכאותבמי. הלקוח מחויב לעמוד בתנאים אלה במשך חמש שנים לפחות

  ).תועלה ריבית הפיקדון באותו שיעורובמקביל ( כמפורט בהסכם ההלוואה ,ללקוח בהתאם להנחיית בנק דיסקונט

בנק האך אינו מחייב את ,  בנק דיסקונט מאפשר ללקוח לפנות לבנק לקבלת הריבית האטרקטיביתעל ידיהזכאות אישור 

   .נושא בסיכון האשראיה מאחר והבנק הוא ,ת משכנתא במסלול המתווה או בכלללאשר מתן הלווא
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 בניכוי מרווח שנקבע מראש) back to back(חברת האם מעמידה לבנק מקורות בהתאם לתנאי המשכנתא ששווקה 

ון שהועמד  יפרע או ימוחזר במקביל הפיקד,הוסכם כי במקרים של פירעון מוקדם או מחזור האשראי. )הפיקדון: להלן(

  .י חברת האם"ע

הבנק משלם לחברת האם עמלה חד פעמית בגין הפניית לקוחות , בהתאם להסדר הקיים מספר שנים בין הצדדים

  .דיסקונט קיימים

ינו בהתאם לטיפול החשבונאי אותו ה האמור תווהאותו נקט הבנק בדוחותיו הכספיים בקשר עם המהטיפול החשבונאי 

  . לדיור ובעסקאות של קבלת פיקדונות אחרים מבנקיםרותן הלוואות אחנוקט הבנק בעסקאות של מת

 5.6%-על כ 2007יוני –משכנתא לדיור שעמד בחודשים ינוארנתח השוק של הבנק בהלוואות , בהתאם לנתוני בנק ישראל

ת  לעומ12.6% על 2008נתח השוק של הבנק בהלוואות לדיור עמד בשנת  .עלה משמעותית בעקבות המתווה החדש

 הבנק צופה כי נתח השוק בו ימצא בחודשים הבאים ימשיך להיות גבוה יחסית לזה . בתקופה המקבילה אשתקד10.6%

  .שהיה ערב כניסתו למתווה

המתבסס על הערכת הבנק בשים לב לגידול שנרשם בנתח , "מידע צופה פני עתיד" לעיל הינו חלק מהמידע המופיע

  .השוק מאז הפעלת המתווה

 להלן כמפורט, ₪ מיליון 3,459.1- הסתכם בכ2008בשנת  שניתן במסגרת מתווה דיסקונט כ האשראי"סה  .א

 ): ₪ יבמיליונ(

  

  

כמפורט ₪  מיליון 345.3-כ האשראי לדיור שניתן שלא במסגרת מתווה דיסקונט בתקופה האמורה מסתכם בכ"סה

  ):₪במיליוני (להלן 

  
  
  

  כמפורט להלן₪ יליון מ3,397.3בסך של הסתכמו  שהתקבלו מבנק דיסקונט במסגרת המתווה תכ הפיקדונו"סה

  :)₪במיליוני (

  כ"סה  ח"מגזר צמוד מט  מגזר לא צמוד  מגזר צמוד מדד
2,145.4  1,249.9  2.0  3,397.3  

    
 50.2- במגזר צמוד המדד ו₪ מיליון 11.6מזה , 2009 התקבל בתחילת חודש ינואר ₪מיליון  61.8סך של   

  . במגזר הלא צמוד בריבית משתנה₪מיליון   
  

  היהמתווה דיסקונט במגזר הצמוד למדד במסגרת ,2008 בשנת מוצעת על הלוואות שניתנושיעור הריבית המ  .ב

3.73%. 

  מתווה דיסקונט במגזר לא הצמודבמסגרת , 2008בשנת מוצעת על הלוואות שניתנו שיעור הריבית המ  

  . 4.06% היה בריבית משתנה  

 .המקורות שהתקבלו הינם בשיעור הריבית על הלוואות בניכוי מרווח כלכלי שנקבע מראש  .ג

  
  

  כ"סה  ח"מגזר צמוד מט  מגזר לא צמוד  מגזר צמוד מדד
2,157.0  1,300.1  2.0  3,459.1  

  כ"סה  ח"מגזר צמוד מט  מגזר לא צמוד  מגזר צמוד מדד
171.0  160.6  13.6  345.2  
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  חברות בנות
ספים למימון פעילות הבנק באמצעות הנפקת כתבי התחייבות  נועדה לגייס כ- מ"דיסקונט משכנתאות הנפקות בע

, ₪ אלפי 442 בסך של 2008שנת בלחברה הפסד נקי  ".האמצעים ההוניים" להלן בפרק 'ר. שתמורתם תופקד בבנק

  .בתקופה המקבילה אשתקד₪  אלפי 394בהשוואה להפסד נקי בסך של 
   

משמשת כסוכנות ביטוח למכירת ביטוח מבנה וביטוח   - מ"בע) 2005(דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח 

  .)"פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות עיקריים" להלן בפרק 'ר(. חיים אגב מתן משכנתאות לדיור

בתקופה המקבילה ₪  אלפי 175בהשוואה להפסד נקי בסך של , ₪ אלפי 928 בסך של 2008שנת בלחברה רווח נקי 

  .אשתקד

  .ת של החברות הבנות על הדוחות הכספים של הבנק אינה מהותיתהשפעת תוצאות הפעילו

  מ"תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט למשכנתאות בע
  

  
  

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

   .1968-ח"התשכ, ניירות ערך

,  מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתידבאופן מהותיעשויות להיות שונות ,  בפועלפעולותיו של הבנקתוצאות 

שינויים ,  שינוים במצב הגיאופוליטי,כלכלייםמאקרו כתוצאה משינויים , בין היתר, לרבות, כתוצאה ממספר רב של גורמים

 ושינויים אחרים שאינם בשליטת הבנק ואשר עשויים להביא שינויים במדיניות השיכון הממלכתית, וי ריבית שינ,רגולטוריים

מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים . או לשינויים בתוכניות העסקיות של הבנק/לאי התממשות ההיערכות ו

". יהיה", "יכול", "צריך", "רצון: "לשמות עצם כגון, בנוסף. הםוביטויים דומים ל" ירחיב", "ישקול", "מצפה", "צפוי: "כגון

כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על הערכות ההנהלה לגבי אירועים , ביטויים צופי פני עתיד אלו

דבר המרווח הערכות ב, היקף הפירעונות המוקדמים, הערכות בדבר יחס כיסוי תפעולי: אשר כוללים בין היתר, עתידיים

, עמלות הטיפול של הבנקים לזכאים, היקף הפגיעה בהכנסות הבנק עקב קיטון בעמלות ממתן הלוואות לזכאים, הפיננסי

וכן ביחס להשפעת הוראות תקינה ורגולציה בתחומים שיש להם השפעה על , םתוצאות אפשריות של הליכים משפטיי

  . הדברים התממשותם אינה ודאיתואשר מטבע, פעילות הבנק ועל הסביבה בה הוא פועל

 וכן מקורות ממלכתיים וכלכליים שוניםהמצוי בידיעת הבנק והמבוסס על  על מידע ,בין היתר, המידע המוצג להלן נסמך

  .הערכות כלכליות של קבוצת דיסקונט ומידע הנאגר בידי הבנק עקב פעילותומ

המבוססת על , ספיים בנוגע לאירועים עתידייםהאמור משקף את נקודת המבט של הבנק במועד עריכת הדוחות הכ

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ולהשליך על התממשות , כאמור לעיל, הערכות שאינן ודאיות

  .התוכניות העסקיות או להביא לשינוי בתוכניות אלה
  

  בנק דיסקונט למשכנתאות
 מ"בע

  דיסקונט למשכנתאות לבית מ" הנפקות בעדיסקונט משכנתאות
 מ"בע) 2005(סוכנות לביטוח 
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  רווח ורווחיות
, 2007 בשנת ₪ מיליון 26.2סך של אה לרווח בבהשוו, ₪ מיליון 28.4-ב הסתכם 2008המאוחד בשנת  הרווח הנקי

  .8.3%- בשיעור של כגידול

₪  מיליון 33.6-בהשוואה ל, ₪מיליון  40.7- הסתכם בFAS133 בנטרול השפעת 2008הרווח הנקי המאוחד בשנת 

  .21.1% -גידול של כ, בתקופה המקבילה אשתקד
  

 לשיעור 2008הגיעה בשנת , ן ההון העצמי הממוצעהמתבטאת ביחס שבין הרווח הנקי לבי  להון העצמי נטוהתשואה

  . בתקופה המקבילה אשתקד3.0%בהשוואה לשיעור של , 3.2%של 

  
המתבטאת ביחס שבין הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים לבין ההון העצמי , העצמיהתשואה ברוטו על ההון 

  .בתקופה המקבילה אשתקד 2.9%בהשוואה לשיעור של , 5.0% לשיעור של 2008הגיעה בשנת , הממוצע

 19.86בהשוואה לרווח למניה בסך של , ₪ 21.51-ב 2008הסתכם בשנת . נ. ע₪ 1 בת הרווח הנקי למניה

  .2007 בשנת ₪

  :הם, 2007לשנת בהשוואה , 2008הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הבנק בשנת 

  .להלן התפתחות ההכנסות וההוצאות' ר, ח"ון במגזר צמוד מט על הרווח מפעולות מימFAS133עקב השפעת  ירידה  .א

  . להלן11עמוד ' ר, מטבע ישראלי לא צמודעליה ברווח מפעולות מימון במגזר   .ב

  . להלן12עמוד ' ר,  בהפרשה לחובות מסופקים77.2% -כירידה בשיעור של   .ג

  .הלן ל13עמוד ' ר,  בהוצאות תפעוליות ואחרות9.7%-עליה בשיעור של כ  .ד

 1.5 לעומת הכנסה ממס בסך של 36.2%המהווה מס אפקטיבי של ₪  מיליון 16.1הפרשה להוצאות מס בסך של   .ה

העליה בסכום המס ובשיעור המס בפועל נובעת מביטול חוק התיאומים החל . בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליון   

  . לדוח הדירקטוריון49-50 יםעמוד' ר, 2008משנת   

  
  ות וההוצאותהתפתחות ההכנס

בהשוואה , ₪מיליון  128.4-ב 2008 הסתכם בשנת הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

  .2.3%- בשיעור של כעליה,  בתקופה המקבילה אשתקד₪ליון  מי125.5לסך של 

  : הושפע מהגורמים הבאים2008הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בשנת 
  

 ח" מטבמגזר צמוד

נדרשים ) FAS 133(נסיים נגזרים  במכשירים פינהחשבונאיטיפול הבדבר על פי הוראות המפקח על הבנקים 

להפריד מכשירים פיננסיים נגזרים המשובצים בנכסים והתחייבויות , במקרים מסוימים, התאגידים הבנקאיים

  .הנכללים במאזן ולמדוד אותם על בסיס השווי ההוגן

השפעה , אמור השפעה על הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםלטיפול החשבונאי ה

המתבטאת בתוצאת הרווח מפעילות מימון הנובע מנכסים והתחייבויות ובתוצאת הרווח מפעילות מימון הנובע 

  .ממכשירים פיננסיים נגזרים

 פיקדונות בהלוואות והופרדו אופציות מטבע הגלומות בהתאם לכללים האמורים ובהתאם לכךהבנק נוהג 

  .הצמודים למטבע חוץ
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להלן פרטים על השפעת הטיפול החשבונאי האמור על הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

  ):₪ מיליוניב(
לתקופה של שלושה חודשים   

  בדצמבר31 ביום סתיימההש
   סתיימהה שלשנה
   בדצמבר31ביום 

  2008  2007  2008  2007  
  2.3  2.7  7.3  )7.6(  *ווח מהלוואות ופיקדונותהשפעה על הר

השפעה על הרווח ממכשירים פיננסיים 
  )14.4(  )22.2(  )11.9(  11.2  **נגזרים
  )12.1(  )19.5(  )4.6(  3.6  סך הכל

  

מימון ובחישוב ) הוצאות(ח ובסך הכל הכנסות "המימון במגזר צמוד המט) הוצאות(נכלל בסך הכל הכנסות   *

  ".שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים "-'  תוספת ג-ת ההנהלה פער הריבית בסקיר  

מימון אחרות בגין מכשירים נגזרים ולא נכלל בחישוב פער הריבית בסקירת ) הוצאות(נכלל בהכנסות   **

  .כאמור לעיל'  תוספת ג-ההנהלה   

 במגזר צמוד מדד

 23.0סך של בברווח המימוני  ותרם לגידול 4.5% בשיעור של 2008 בשנת  עלההידועהמחירים לצרכן מדד 

סך של ב ברווח המימוני שתרם לגידול 2.8%בשיעור של  2007 בשנת  המדד הידועעלייתלעומת  ,₪ מיליון

   .₪ מיליון 22.4

 ברווח המימוני וגרם לקיטון 0.5% בשיעור של ירדמדד המחירים לצרכן הידוע , 2008ברבעון הרביעי של שנת 

  .₪מיליון  2.5בסך של 

   .מדד המחירים לצרכן הידועב  לא חל שינוי,2007 הרביעי של שנת ברבעון

   שיעורי הכנסה הוצאה

  .2007בשנת  0.38%-בהשוואה ל, 0.31% עמד פער הריבית הכולל על שיעור של 2008בשנת 

 0.36%-ל בהשוואה ,0.29% על שיעור של 2008בשנת עמד  FAS133פער הריבית הכולל בנטרול השפעת 

  .ה אשתקדבתקופה המקביל

יק מרבית ת. 2007בשנת  0.49%-בהשוואה ל, 0.38%במגזר הצמוד למדד עמד פער הריבית על שיעור של  

  .האשראי של הבנק הינו במגזר זה

  .2007בשנת  0.76%-בהשוואה ל, 2.05%ח עמד פער הריבית על שיעור של "במגזר הצמוד למט

בהשוואה לשיעור , 1.50% עמד על שיעור של ,FAS133 בנטרול השפעת ,ח"פער הריבית במגזר הצמוד למט

  . בתקופה המקבילה אשתקד0.71%של 

  .2007בשנת  0.09%בהשוואה לשיעור של , 0.40%עמד פער הריבית על שיעור של , במגזר הלא צמוד
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  הרווח מפעולות מימון לפי מגזרי הצמדה
    :להלן הרכב הרווח מפעולות מימון לפי מגזרי הצמדה

 2008 2007  
 תרומה לרווח תרומה לרווח 
  *היקף פעילות 

 %-ב ₪במיליוני  %-ב
  *היקף פעילות

 %-ב
במיליוני 

  %-ב  ₪
  שינוי בתרומה

 ₪במיליוני 
 6.1 19.1 24.0 9.8 23.4 30.1 15.2 מטבע ישראלי לא צמוד

מטבע ישראלי צמוד 
 0.9 58.1 72.9 81.5 57.5 73.8 79.9 מדד

מטבע ישראלי צמוד 
 3.0 5.9 7.4 8.7 8.1 10.4 4.9 ח"מט
  100.0 114.3 89.0 100.0 104.3 83.1 10.0 

 )7.8( )11.5( )14.4(  )17.3( )22.2(  בגין אופציות
 0.1 3.5 4.4  3.5 4.5  עמלות מעסקי מימון
 0.6 24.9 31.2  24.8 31.8  הכנסות מימון אחרות

 2.9 100.0 125.5  100.0 128.4  סך הכל
  

  . הממוצעת של הנכסיםעל פי היתרה* 

  
תוספת " שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים"' ר, לפרטים נוספים אודות הרווח מפעולות מימון לפי מגזרי הצמדה

  .בסקירת ההנהלה להלן' ג

 אחד הגורמים המשפיעים השפעה ניכרת על הרווח מפעולות מימון - השפעת החובות שאינם נושאים הכנסה

 הסתכמה לסך של 2008 בדצמבר 31יתרת החובות כאמור ליום . אים הכנסההוא היקף החובות שאינם נוש

שיעור התשואה הממוצעת על . (2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 136.9בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 88.1

  ).2.05%לבין  0.38% בין 2008האשראי במגזרי ההצמדה השונים נע בשנת 

  
   מגזרי הצמדהלהלן פרטים על הרווח מפעולות מימון לפי

בהשוואה לסך , ₪מיליון  30.1 בסך של 2008 הסתכמו הכנסות מימון נטו בשנת במגזר השקלי הלא צמוד

 ומשקלן מסך כל הכנסות המימון נטו עמד בשנת ,25.4%-עליה בשיעור של כ, 2007 בשנת ₪ מיליון 24.0של 

  .2007 בשנת 19.1%- בהשוואה לשיעור של כ,23.4%- על כ2008

בהשוואה לעודף בסך , ₪  מיליון817.4 הסתכם עודף הנכסים על התחייבויות בסך של 2008 בדצמבר 31ליום 

  . 2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 428.0של 

 .2007 בהשוואה לשנת 90.0%- בשיעור של כ2008 בשנת העלתהיתרה הממוצעת של הנכסים במגזר זה 

 ביחס לתקופה 2008תן אשראי חדש במגזר זה בשנת במ 127.5%בשיעור של הגידול נובע בעיקרו מגידול 

  .המקבילה אשתקד

 72.9 בהשוואה לסך של ,₪ מיליון 73.8 בסך של 2008מימון נטו בשנת ה הסתכמו הכנסות במגזר השקלי הצמוד למדד

, 57.5%- על כ2008 ומשקלן מכלל הכנסות המימון נטו עמד בשנת ,1.2%- בשיעור של כעליה, 2007 בשנת ₪מיליון 

  .2007 בשנת 58.1%-בהשוואה לשיעור של  כ

הגידול נובע  .2007 בהשוואה לשנת 20.7%-עלתה בשיעור של כ, 2008היתרה הממוצעת של הנכסים במגזר זה בשנת 

  . ביחס לתקופה המקבילה אשתקד2008 במתן אשראי חדש במגזר בשנת 12.9%בעיקרו מגידול בשיעור של 
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 מיליון 7.4בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 10.4 בסך של 2008 הכנסות מימון נטו בשנת  הסתכמו- מטבע חוץלבמגזר הצמוד 

בהשוואה , 8.1%- על כ2008בשנת  משקלן מכלל הכנסות מימון נטו עמדו, 40.5%- בשיעור של כעליה, 2007 בשנת ₪

 ,₪ן  מיליו11.8 -של כ הכנסות המימון במגזר כולל אופציות הסתכמו בהפסד מימוני .2007 בשנת 5.9%-כלשיעור של 

  .המקבילה אשתקדבתקופה ₪  מיליון 7.0 בהשוואה להפסד מימוני בסך של

 הירידה. 2007 ביתרה הממוצעת של הנכסים בהשוואה לשנת 30.2%- בשיעור של כירידה 2008במגזר זה חלה בשנת 

  .2008זה בשנת מקיטון במתן אשראי חדש במגזר מירידה בהיקף תיק האשראי הקיים וכן  ה בעיקרתנובע
  

  .ח"ההוצאות במגזר צמוד מט התפתחות ההכנסות ו לעיל' ר–בגין מכשירים נגזרים 
  

, ₪ מיליון 36.3סך של ב 2008הסתכמו בשנת , )לא כולל מכשירים נגזרים (נטו, הכנסות מימון אחרות

  .2.0% בשיעור של עליה, 2007 בשנת ₪ מיליון 35.6 בהשוואה לסך של
  

  קים הפרשה לחובות מסופ
בהשוואה להפרשה בסך של , ₪ מיליון 8.0סך של ב 2008הסתכמה בשנת לחובות מסופקים הכוללת ההפרשה 

הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהפרשה לחובות מסופקים . 77.2%- בשיעור של כירידה, 2007 בשנת ₪ מיליון 35.2

  .במגזרגדול אחד ן לקוח שה בגיהמקבילה אשתקד נערכה הפר בתקופה . פיננסי לפרוייקטי בניהבמגזר ליווי
בהשוואה לשיעור של  ,  מהרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים6.2% היוותה ההפרשה 2008בשנת 

  .2007 בשנת 28.0%

 בשתי שיטות להפרשה  נוקטהבנק. שמרניהבנק מעריך את גובה ההפרשה הנדרשת לחובות מסופקים על בסיס 

    .מק הפיגור ושיטת ההפרשה הספציפיתשיטת עו: לחובות מסופקים

על  עד לתקרה שנקבעה ןההפרשה לחובות מסופקים בהלוואות לדיור שהיקפ, בהתאם להוראת המפקח על הבנקים

  . מחושבת על פי נוסחת עומק הפיגור,  המפקח על הבנקיםידי

 מדרגת הפרשה הינה כל. ההפרשה על פי עומק הפיגור מחושבת על בסיס מדורג לפי עומק הפיגור בתשלומים

  .  חודשים6כאשר המדרגה הראשונה היא בעומק פיגור של מעל ,  מהחוב8%עור של יבש

 80%רבית של עד להפרשה מ,  חודשים נוספים3- ב נוספים על כל העמקת עומק הפיגור8%-ההפרשה עולה ב

לרבות , ל יתרת החוב של הלווהינו לעיל הינה על כ שצוהשיעוריםההפרשה לפי .  חודשים33כאשר עומק הפיגור הינו 

  .רעונםיסכומים שטרם הגיע זמן פ

חלה על אשראי , שעיקרה בדיקת הביטחונות וההסתמכות תוך הפעלת מקדמי בטחון, שיטת ההפרשה הספציפית

ועל האשראי הניתן במסגרת , על האשראי המסחרי,  המפקח על הבנקיםל ידידיור שהיקפו מעל לתקרה שנקבעה על

  .י בניהפרויקטי לליווי פיננס

  
חובות הלווים  מ1%בדוחות הכספיים נכללת הפרשה כללית בשיעור של  .הפרשה נוספתו הפרשה כללית

  . 2004 בדצמבר 31בערכים מותאמים ליום , 1991 בדצמבר 31ליום 

כפי , כמו כן נערכת הפרשה נוספת בשיעורים שונים המתבססת על מאפייני סיכון של חבויות לווים שאינן לדיור

  .שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים
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לא כולל סיכון אשראי חוץ ,  ביחס לאשראי לציבור לחובות מסופקים הספציפיתשיעורה השנתי של ההפרשה

 -0.34%(  2007 בשנת 0.37%לעומת , ) כולל סיכון אשראי חוץ מאזני- 0.08%( 0.09%- ל2008הגיע בשנת , מאזני

  ).כולל סיכון אשראי חוץ מאזני

הפרשה ו הפרשה כללית, הפרשה ספציפית, גורהכוללת הפרשה לפי עומק הפי, תרת ההפרשה לחובות מסופקיםי

 מיליון 540.2 (₪מיליון  529.6 לסך של 2008הגיעה בסוף שנת , לא כולל הפרשה בגין סיכון אשראי חוץ מאזני, נוספת

כולל סיכון אשראי חוץ  - 3.6%(מהאשראי לציבור  3.9%והיא היוותה  )רשה בגין סיכון אשראי חוץ מאזני כולל הפ- ₪

 544.8( פרשה בגין סיכון אשראי חוץ מאזנילא כולל ה, ₪ מיליון 534.2זאת בהשוואה ליתרת הפרשה בסך של ). מאזני

 כולל סיכון אשראי - 4.4%( מהאשראי לציבור 4.8%שהיוותה , ) כולל הפרשה בגין סיכון אשראי חוץ מאזני- ₪מיליון 

  .2007בסוף שנת ) אזניחוץ מ

בהשוואה , ₪מיליון  11.7 בסך של 2008הסתכמה בשנת   ללא הפרשה נוספתההפרשה לחובות מסופקים

  .72.0% בשיעור של ירידה, 2007 בשנת ₪ מיליון 41.8לסך של 

 בסך הקטנה לבהשוואה, ₪מיליון  3.7 בסך של 2008בשנת  הוקטנה לחובות מסופקים ההפרשה הנוספת

בעיקרו מקיטון בהיקף החובות הבעייתיים נובע  2007- ו2008הקיטון בשנים . 2007 בשנת ₪ליון  מי6.6של 

  .של הבנק שבגינן נדרשת הפרשה נוספת לחובות מסופקים

, ₪ מיליון 120.4בסך של  2008 בשנת  הסתכםהרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

  .33.2%- בשיעור של כעליה, 2007נת  בש₪ מיליון 90.3 בסך של רווחבהשוואה ל

 29.5 בסך של הסתכם 2008הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים ברבעון הרביעי של שנת 

  .49.7%עליה בשיעור של , בתקופה המקבילה אשתקד₪  מיליון 19.7בהשוואה לסך של , ₪מיליון 

 ₪ מיליון 48.7-בהשוואה ל, ₪מיליון  49.5 בסך של 2008 הסתכמו בשנת ההכנסות התפעוליות והאחרות

  .1.6%- בשיעור של כעליה, 2007בשנת 

ביצוע הלוואות חדשות כתוצאה ממתווה הכנסות מדמי טיפול כתוצאה מגידול ב מגידול בה בעיקרת נובעהעליה

  . לתקופה המקבילה אשתקדבהשוואהדיסקונט 

 12.5-בהשוואה ל, ₪מיליון  11.1- ב2008נת  ברבעון הרביעי של ש הסתכמוההכנסות התפעוליות והאחרות

  .11.2%- של כירידה, בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליון 

 ₪ מיליון 114.3בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 125.4סך של ב 2008הסתכמו בשנת  ההוצאות התפעוליות והאחרות

  .9.7% בשיעור של עליה, בתקופה המקבילה אשתקד

₪  מיליון 33.8 -בהשוואה ל, ₪ מיליון 35.7 - ב2008תכמו ברבעון הרביעי של שנת ההוצאות התפעוליות והאחרות הס

  :את הרכיבים הבאיםהוצאות אלו כוללות . 5.6%-עליה של כ, בתקופה המקבילה אשתקד

 ₪ מיליון 66.9בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 73.0 בסך של 2008 הסתכמו בשנת הוצאות משכורות והוצאות נלוות

  .9.1%עליה בשיעור של , ילה אשתקדבתקופה המקב

 כתוצאה ממתווה דיסקונט 2007 שהחל מחודש יולי הגידול נובע בעיקרו מהגידול המשמעותי בהיקף הפעילות של הבנק

  .שנתמך בגידול בכח אדם

₪ מיליון  20.5-בהשוואה ל, ₪ מיליון 19.8 - ב2008הוצאות משכורת והוצאות נלוות הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 

  .3.4%- של כירידה, בתקופה המקבילה אשתקד
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 ₪ מיליון 15.6בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 16.2 בסך של 2008 הסתכמו בשנת הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד

  .3.4%עליה בשיעור של , 2007בשנת 

₪  מיליון 3.7-שוואה לבה, ₪ מיליון 4.3- ב2008הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 

  .16.2%-של כגידול , בתקופה המקבילה אשתקד
  

 עליה, 2007 בשנת ₪מיליון  31.8בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 36.2 בסך של 2008 הסתכמו בשנת הוצאות אחרות

  .14.0%בשיעור של 

בתקופה המקבילה ₪ יון  מיל9.6-בהשוואה ל₪  מיליון 11.6 - ב2008הוצאות אחרות הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 

  .20.8%-עליה של כ, אשתקד

  . כתוצאה ממתווה דיסקונט2007שהחל בחודש יולי העלייה נובעת בעיקרה מהגידול בהיקף הפעילות 

 לשיעור של 2008 של ההוצאות התפעוליות והאחרות על ידי ההכנסות התפעוליות והאחרות הגיע בשנת שיעור הכיסוי

  . 2007 בשנת 43%-בהשוואה ל, 40%

 מיליון 24.7 בסך של רווחבהשוואה ל, ₪ מיליון 44.5 בסך של 2008 הסתכם בשנת הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

  .2007 בשנת ₪

סך של להפסד בבהשוואה , ₪ מיליון 4.9- ב2008ברבעון הרביעי של שנת הרווח מפעולות רגילות לפני מסים הסתכם 

  .תקופה המקבילה אשתקד ב₪ מיליון 1.6

 ₪ מיליון 1.5סך של  בכנסהלהבהשוואה , ₪ מיליון 16.1בסך של  וצאהבה 2008 הסתכמה בשנת ההפרשה למסים

 בשנת 38.53%בהשוואה לשיעור של , 36.80%עומד על שיעור של ) כולל מס רווח(שיעור המס הסטטוטורי .2007בשנת 

 אשר הקטין את שיעור מס החברות החל על ,הירידה בשיעור המס הסטטוטורי נובעת מתיקון פקודת מס הכנסה. 2007

   ). לדוח הדירקטוריון49-50עמודים , "מיסוי"פרק ' ר (27%- ל29%-מהבנק 

  ). לדוח הדירקטוריון50עמוד ' ר(,  בוטל חוק התיאומים2008החל משנת 

וע בשיעור של  מעליית המדד הידהן מקיטון בהכנסה החייבת לצורך מס והןה לבנק הכנסה ממס שנבע הנבע 2007בשנת 

  .₪ מיליון 9.4שהקטין את ההפרשה למס בסך של , ₪ מיליון 24.5 לבנק ניכוי בשל אינפלציה בסך של ה שיצר2.8%

, 5.1% לשיעור של 2008 הגיע בשנת שיעור הרווח מפעולות רגילות לפני הפרשה למסים ביחס להון העצמי

  .2007 בשנת 2.8%בהשוואה לשיעור של  

המתבטאת ביחס שבין הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים לבין ההון העצמי , עצמיון ההתשואה ברוטו על הה

  .2007 בשנת 2.9% בהשוואה לשיעור של 5.0% לשיעור של 2008הגיעה בשנת , הממוצע
  

 ₪ מיליון 26.2 בסך של רווחבהשוואה ל, ₪ מיליון 28.4בסך של  הסתכם 2008בשנת המאוחד  הרווח הנקי

  .8.3%- בשיעור של כעליה, 2007בשנת 

 33.6 -בהשוואה ל, ₪ מיליון 40.7- הסתכם בFAS133בנטרול השפעת  2008בשנת המאוחד  הרווח הנקי

  .21.0% - גידול של כ.בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליון 

 0.5בהשוואה להפסד בסך , ₪ מיליון 3.0- הסתכם ב2008הרווח הנקי המאוחד ברבעון הרביעי של שנת 

  .ופה המקבילה אשתקדבתק₪ מיליון 

, ₪ מיליון 0.6- הסתכם בFAS133 בנטרול השפעת 2008הרווח הנקי המאוחד ברבעון הרביעי של שנת 

  .בתקופה המקבילה אשתקד₪  מיליון 2.3 -בהשוואה ל
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הגיעה בשנת , המתבטאת ביחס שבין הרווח הנקי לבין ההון העצמי הממוצע, התשואה נטו על ההון העצמי

  . בתקופה המקבילה אשתקד3.0%בהשוואה לשיעור של , 3.2% לשיעור של 2008

 ₪ 19.86  למניה שלרווחבהשוואה ל, ₪ 21.51-ב 2008 בשנת  הסתכם.נ. ע₪ 1 בת הרווח הנקי למניה

  .2007בשנת 
  

  התפתחות הנכסים וההתחייבויות

 11,503.1 לסך של בהשוואה, ₪ מיליון 14,297.4 הסתכם בסך של 2008 בדצמבר 31 המאוחד ליום סך כל המאזן

  . 24.3%עליה בשיעור של , 2007 בדצמבר 31 ליום ₪מיליון 

  :להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים

   השינוי שיעור  2007 בדצמבר 31 2008 בדצמבר 31  
   *%-ב  ₪מיליוני   ₪מיליוני   

        נכסים
  99.1  224.5  447.0  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  22.7  11,200.2  13,742.1  **אשראי לציבור
        התחייבויות

  )17.2(  1,249.2  1,034.1  פיקדונות הציבור
  28.8  8,984.9  11,568.4  פיקדונות מבנקים

  )6.6(  32.2  30.1  **פיקדונות הממשלה
  140.5  268.2  645.0  כתבי התחייבות נדחים

  3.3  870.7  899.1  הון עצמי
  .אם מתבסס על הנתונים בסכומם המלהשינוי באחוזי  * 

רעונם למפקיד ייתרות האשראי לציבור ויתרות פיקדונות הממשלה אינן כוללות אשראי לציבור מפיקדונות מיועדים שפ  **

 ליום ₪ מיליון 2,049.1בהשוואה לסך של , 2008 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 1,893.0מותנה במידת הגביה בסך של 

  .2007 בדצמבר 31

  
 11,200.2בהשוואה לסך של , ₪מיליון  13,742.1 הסתכמה בסך של 2008בר  בדצמ31 ליום יתרת האשראי לציבור

  .22.7%- בשיעור של כעליה, 2007 בסוף שנת ₪מיליון 

 ₪ מיליון 2,857.7בהשוואה לסך של , ₪מיליון  4,026.0 נתן הבנק אשראי מכספי בנק בהיקף של 2008במהלך שנת 

  .40.9%-של כ  בשיעורעליה, 2007בשנת 

  ".פעילות הבנק לפי מגזרי פעילות"הסבר בפרק ' לגביהם ר, ה הינם בנטרול מיחזורים פנימייםסכומים אל

שפירעונם מותנה במידת ,  הבנק כאמור לעיל אינם כוללים אשראי שניתן מפיקדונות מיועדיםל ידיביצוע הלוואות ענתוני 

אשר בהתאם להוראות , 2007 בשנת ₪  מיליון65.6בהשוואה לסך של , 2008 בשנת ₪ מיליון 41.8בסך של , הגביה

  .המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן

 ₪ מיליון 0.7בהשוואה לסך של ,  מיליון0.4 ניתנו הלוואות עומדות ומענקים מותנים לזכאים בסך של 2008בשנת מזה 

  . 2007בשנת 

  .ים מותנים אינם נכללים ביתרות האשראי לציבור הלוואות עומדות ומענק,בהתאם להוראות המפקח על הבנקים
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  :להלן נתונים על הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה

    2007 בדצמבר 31  2008בדצמבר  31  

    
  מיליוני
₪  

  מסך %
  האשראי
  לציבור

  מיליוני
₪  

  מסך %
  האשראי
  %-שיעור שינוי ב  לציבור

  118.1  10.2  1,142.0  18.1  2,490.9  מטבע ישראלי לא צמוד

  14.5  83.3  9,330.1  77.8 10,684.0  מטבע ישראלי צמוד מדד

  )22.1(  6.5  728.1  4.1  567.2 צמוד למטבע חוץ מטבע ישראלי

  22.7  100.0  11,200.2  100.0 13,742.1  סך הכל

  
  .2007 בהשוואה לשנת 2008 בשנת ₪ מיליוני 2,541.9- סך האשראי בגדל במונחים שקליים

  
  .היקף פעילותואת ,  לעילכאמור, הקטין הבנק, רבאשראי מכספי אוצ

  

  :בגין חובות בעייתיים בניכוי ההפרשה לחובות מסופקים, להלן נתונים על סיכון האשראי הכולל
  בדצמבר31- בנסתיימהלשנה ש 
  2008  2007  
 ₪מיליוני  ₪מיליוני  

      לדיור * חובות בעייתיים
  183.8  173.5  שההפרשה בגינם נערכה לפי עומק פיגור

  68.5  72.3  שההפרשה בגינם אינה לפי עומק פיגור

  131.0  132.6  ) חודשים6 חודשים ועד 3פיגור מעל (בפיגור זמני 
      

      אחרים * חובות בעייתיים

  136.9  88.1  שאינם נושאים הכנסה

  75.0  38.8  שאורגנו מחדש

  1.6  4.2  בפיגור זמני

  45.2  29.3  בהשגחה מיוחדת

  -  -  בגינם קיימת הפרשה ספציפיתחובות : מזה

  642.0  538.8  כ סיכון אשראי מאזני ללווים בעייתיים"סה

  257.1  234.8  סיכון אשראי חוץ מאזני בגין לווים בעייתיים

  899.1  773.6  סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים

  .לחובות מסופקיםחובות בעייתיים בניכוי הפרשה  *    
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 מיליון 1,249.2בהשוואה לסך של , ₪מיליון  1,034.1הסתכמו בסך של , 2008 בדצמבר 31ליום   הציבורפיקדונות

  .17.2%-ירידה בשיעור של כ, 2007 בדצמבר 31 ליום ₪
  

  :קדונות הציבור לפי מגזרי הצמדהילהלן נתונים על הרכב פ

    2007 בדצמבר 31      2008 בדצמבר 31       

  
  מיליוני
₪  

   מסך%
  פיקדונות

  בורהצי

  
  מיליוני
₪  

   מסך%
  פיקדונות
  הציבור

  שיעור
 -שינוי ב

%  
  )16.9(  97.9  1,223.1  98.3  1,016.4   צמוד מדדמטבע ישראלי 

  )29.9(  1.4  17.7  1.2  12.4  לדולרמטבע ישראלי צמוד 

  )36.9(  0.7  8.4  0.5  5.3  צמוד  לא מטבע ישראלי

  )17.2(  100.0  1,249.2  100.0  1,034.1  סך הכל
  
  

 פיקדונותסך כל במונחים שקליים קטנו . 16.9% הציבור במטבע ישראלי צמוד מדד קטנו בשיעור של ותפיקדונ

   .2007 בדצמבר 31- בהשוואה ל₪ מיליון 215.1-הציבור ב

 -לכבהשוואה , 7.5%- כ2008 בדצמבר 31 הציבור ביחס ליתרת אשראי לציבור היווה ליום פיקדונותסך כל 

  .2007 בסוף שנת 11.2%

   וג פיקדונותדיר
 P-1 לפקדונות הבנק לזמן ארוך ודירוג Aa2דירוג " מידרוג" חברת הדירוג קבעה 2008בחודש ספטמבר 

  .לפקדונות הבנק לזמן קצר
  

בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 11,568.4הסתכמו בסך של , 2008 בדצמבר 31 ליום  מבנקיםפיקדונות

  .28.8%-בשיעור של כגידול , 2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 8,984.9
  

 
  יתרת פיקדונות 
 מבנקים בקבוצה

  יתרת פיקדונות 
 מבנקים אחרים

  
  כ"סה

  
  מזה מחברת האם

  ₪ מיליוני   ₪מיליוני   ₪מיליוני   ₪מיליוני   

  10,916.9 11,568.4 432.7 11,135.7 2008 בדצמבר 31

  8,159.6 8,984.9 582.5 8,402.4 2007 בדצמבר 31

  
  האמצעים ההוניים

בהשוואה לסך , ₪ מיליון 1,357.5הסתכמו בסך של , 2008 בדצמבר 31 של הבנק ליום אמצעים ההונייםה

  .25.0% עליה בשיעור של, 2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 1,086.4של 
  

 ₪מיליון  870.7בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 899.1הסתכם בסך של , 2008 בדצמבר 31 ליום ההון העצמי

  .2008 העליה נובעת מרווח בשנת .3.3%עליה בשיעור של , 2007ר  בדצמב31ליום 
  

 בהשוואה לשיעור של ,6.3%הגיע לשיעור של , 2008 בדצמבר 31 ליום יחס ההון העצמי לסך כל הנכסים

  .2007 בדצמבר 31 ליום 7.6%
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שיעור של בהשוואה ל, 7.2%הגיע לשיעור של , 2008 בדצמבר 31 ליום לרכיבי סיכון יחס ההון הראשוני

  .2007 בדצמבר 31 ליום 8.5%
  

 הגיע ,הוגדרו בהנחיות המפקח על הבנקים כפי ש,2008 בדצמבר 31ליום  , לרכיבי סיכון הכולליחס ההון

  . 2007 בדצמבר 31 ליום 10.6%בהשוואה לשיעור של  , 10.8%לשיעור של 
  

והוא כולל סך של , ₪ מיליון 458.4 הסתכם בסך של 2008 בדצמבר 31ההון המשני של הבנק ליום . הון משני

  כתבי התחייבות נדחים בגין₪ מיליון 440.0 בגין הפרשה כללית לחובות מסופקים וסך של ₪ מיליון 18.4

 50%-היקף כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבל ל. )₪ מיליון 197.3: 31.12.2007כתבי התחייבות נדחים ליום (

 עמד היחס האמור על שיעור של 2008 בדצמבר 31ליום . יכוני שוק בניכוי הקצאת ההון בגין סמההון הראשוני

50.0%) 31.12.2007 :22.7% .(  

  . ניצל הבנק את מלוא ההון המשני המוכר בהתאם להוראה31.12.08ליום 

 29-30ים עמוד' ר, 10%-הון המינימאלי של הבנק לא יפחת מדירקטוריון הבנק קיבל החלטה כי יחס הלימות ה

  . מבנה ההון–ריון לדוח הדירקטו
  

  ")הנפקות: "להלן(מ " דיסקונט משכנתאות הנפקות בע-הנפקת כתבי התחייבות נדחים באמצעות חברת בת 

ערך נקוב כתבי התחייבויות נדחים  ₪ מיליון 125 השלימה חברת הנפקות גיוס של 2005 בנובמבר 30ביום 

  . ערך נקוב₪ מיליון 300מתוך סדרה של ) 'סדרה א(סחירים 

  .ורת ההנפקה הופקדה בבנק בפיקדון בתנאים הזהים לתנאי כתבי ההתחייבויותתמ

נמכרו . נ.ע₪  מיליון 103.1מתוכם , ואת יתרת כתבי ההתחייבויות שהוקצו להבנק  מכר 2008שנת מהלך ב

בכך השלים הבנק את מכירת יתרת כתבי ההתחייבויות הרשומים ). חברת האם(מ " בעלבנק דיסקונט לישראל

  .למסחר

  .על ידי בנק ישראל כהון משני של הבנקהוכרו כתבי ההתחייבויות שנמכרו 
  

   לחברה האםהנפקת כתבי התחייבות
כתב ההתחייבות הוכר כהון . ₪'  מ250 הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה לא סחיר לחברת האם בסך של 21.9.08ביום 

 31נכלל בחישוב יחס ההון ליום ₪  מיליון 183.9-כסך של . 311 ניהול בנקאי תקין משני של הבנק ובכפוף להוראות

 לאחר הפחתה שתחול בהון המשני ,2009תיכלל כהון משני בחודש ינואר ₪ יליון  מ66.1-היתרה בסך של כ. בדצמבר

  .בהתאם להוראה

  
  דירוג כתבי התחייבויות נדחים לזמן ארוך

  .Aa2 -לכתבי התחייבויות נדחים סחירים של הבנק דירוג 

חברת הדירוג לבנקים ועדכנה כי לאור ההתפתחויות בשווקים החלה בתהליך בחינת דירוג  פנתה 2008 וקטוברחודש אב

  .בסיום ההליך יתוקף הדירוג הקיים או ישונה. כתבי ההתחייבויות ובכלל זה כתבי ההתחייבויות של הבנק

  ".מידע צופה פני עתיד"פרק ' למשמעות מושג זה ר, "מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 
  

  דיבידנד
  .הבנק לא חילק דיבידנד לבעלי מניותיו בשנים האחרונות. לבנק אין מדיניות חלוקת דיבידנד
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  מצב הנזילות וגיוס מקורות 
 2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 10,266.3מסך של  2008בשנת  23.0% בשיעור של גדלתיק הפיקדונות שמחזיק הבנק 

 בשנת 22.7% בשיעור של גדלתיק האשראי לציבור שמחזיק הבנק . 2008 בדצמבר 31ליום  ₪ מיליון 12,632.6לסך של 

  .2008 בדצמבר 31ליום  ₪ מיליון 13,742.1 לסך של 2007 בדצמבר 31ליום  ₪ מיליון 11,200.2של  מסך, 2008

 בסוף שנת 91.6% לשיעור של 2007ת  בסוף שנ87.5%שיעור של מ עלה פיקדונותהיקף הפיקדונות מבנקים ביחס לתיק ה

2008.  

את כל חברת האם לבנק מעמידה  , עם תחילת הפעילות במסגרת מתווה דיסקונט,2007מחצית השניה של שנת ההחל מ

האשראי  מסך עיקרי חלק במסגרת זו מהווה בוצעאשראי המה. הניתנות במסגרת מתווה דיסקונט למשכנתאות מקורותה

  . מחברת האםהינם 2007מהמחצית השנייה של שנת החל  המקורות שמגייס הבנק בית מרולכן הבנקהניתן על ידי 
  

  החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
  כללי

סיכונים תפעוליים  ,יםיסיכונים פיננס, אשראים הינם סיכוני סיכוניה .פעילות הבנק כמתווך פיננסי כרוכה בנטילת סיכונים

  . וסיכונים משפטיים

 ההפסדהערכת , כונים נועדה לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכת החשיפה לסיכונים שוניםמדיניות ניהול הסי

בהתאם קביעת כלי בקרה ותכנון פעילות עתידית , גידור הסיכונים ברמות שונות, שיכול לנבוע מהחשיפה לסיכונים אלה

יות והערכות שונות באשר להתפתחות סיכונים מתבסס הבנק על תחזה במסגרת מדיניות ניהול .לרמת הסיכון והתשואה

  . מדדים שונים במשק ובשוקי הכספים וההון

  .ניהול הסיכונים מתבצע בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין שמוציא בנק ישראל

  .ל וחברים בה חברי ההנהלה"בבנק קיימת ועדת סיכונים שבראשה המנכ

  .ל הבנק" מנכ–אתי לנגרמן '  גב–מנהלת הסיכונים של הבנק 

  .קצין אשראי ראשי, ל עסקי" סמנכ– מר זאב דקל –מנהל סיכוני אשראי 

  . ל טכנולוגיות ותפעול" סמנכ- מר אלדד זרחיה –מנהל הסיכונים התפעוליים 

  .ל פיננסי כלכלי"סמנכ, ח אורית שמילוביץ" רו–מנהלת הסיכונים הפיננסיים 

  . ומזכיר הבנקהיועץ המשפטי, ל"סמנכ, ד יגאל בורוכובסקי" עו–מנהל הסיכונים המשפטיים 

זיהוי תחומי סיכון חדשים ומוקדי סיכון ,  עוסקת בגיבוש מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק בתחומים השוניםהוועדה

כל מנהל סיכונים מנהל תת ועדה , בנוסף .מידה של הסיכונים והחשיפותאומעקב , יזום שינויים, במטרה לטפל בהם

  .לניהול הסיכונים בתחומו
  

  יםייכונים פיננסס
  . ינו בכפוף למדיניות והחלטות הדירקטוריוןהניהול הסיכונים הפיננסים 

מובא בפני ואחת לשנה  ,339 נוהל בנקאי תקין הנחית על פיאחת לרבעון מובא בפני הדירקטוריון דוח ניהול סיכונים 

כרוכים בניהול הסיכונים נושאים הין היתר  בהכולל, 301 נוהל בנקאי תקיןהדירקטוריון דוח ניהול סיכונים על פי הנחית 

, הלצות בנוגע לשינוי המגבלות לחשיפ כמו כן מובאות לדיון המ.מגבלות שנקבעו והחשיפות לסיכונים בפועל, הפיננסים

  .ונושאים שונים המתעוררים מעת לעת, פיננסים חדשים במכשירים פעילות
  



  מ"יסקונט למשכנתאות בעבנק ד

  20

  סיכוני שוק
סיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי : 339' מס כהגדרתו בנוהל בנקאי תקין ,סיכון שוק

, שיעורי ריבית, שינוי ברמת המחירים בשווקים השונים(בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי השוק 

  ).מחיר מניות וסחורות, אינפלציה, שער חליפין

דומה לחשיפה כי בבנק חשיפה זו יצויין . תביחס לחשיפה החשבונאיהבנק מנהל את סיכוני השוק ככלל 

  .הכלכלית

  .סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוף הבנק הינם סיכון בסיס וסיכון ריבית
  

  סיכון בסיס
החשיפה לסיכון בסיס באה . סיכון הנובע מחשיפה בגין הפער שבין הנכסים לבין ההתחייבויות בבסיסי ההצמדה השונים

  .לצרכן או במדד המחירים ר החליפיןמשינוי שע עקב הפער האמורגרם לידי ביטוי בהפסד שיכול להי

דירקטוריון  .צמוד דולר וצמוד אירו, שקלי לא צמוד, צמוד מדד: הבנק מודד את החשיפה בכל אחד ממגזרי ההצמדה

יס המעקב אחר חשיפת הבס .כאחוז מההון הפעיל, הבנק קבע מגבלות חשיפה לסיכון הבסיס במגזרי ההצמדה השונים

  :להלן המגבלות שנקבעו . בחינה חודשית של הפוזיציות במגזרי ההצמדה השוניםעל ידימבוצע 

 831.12.0חשיפה בפועל     מגבלה    מגזר הפעילות
  9%    ;)פוזיציה חיובית בלבד (130% - 0%  צמוד מדד

  )2%(  ;מההון הפעיל) 8% (- 8%  צמוד דולר

  -  ;מההון הפעיל) 4% (- 4%  צמוד אירו

  93%    לא נקבעה מגבלה ספציפית  א צמודשקלי ל

   .היקף הפעילות נגזר מהפוזיציות במגזרים אחרים  

  

  :נקבעו מגבלות לפעילות מתן אשראי בכל מגזר הצמדה כדלקמן, כמו כן

  ₪ במיליוני 31.12.08יתרות ליום     מגבלה    מגזר הפעילות

  10,684  ;ללא הגבלה  במגזר הצמוד למדד

  2,491  ;ללא הגבלה  א צמוד לבמגזר השקלי ה

  478  ;₪ מיליון 760 -עד כ  במגזר צמוד הדולר

  89  ;₪ מיליון 185 -עד כ  במגזר צמוד האירו

  . במגבלות שנקבעו2008הבנק עמד בשנת 

  :2008 דצמבר ב31להלן הרגישות לשינויים בשערי חליפין של המטבעות העיקריים על הון הבנק ליום 
  
       אירו              דולר       
  ₪ אלפי  

  133  3,027  ח" בשע5%עלייה של 

  122  5,974  ח" בשע10%עלייה של 

  )221(  )3,350(  ח" בשע5%ירידה של 

  )503(  )6,737(  ח" בשע10%ירידה של 
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  סיכון ריבית
רעון של הנכסים וההתחייבויות יי הפבשיעור הריבית כתוצאה מפער בזמנבעתיד החשיפה לשינוי סיכון הנובע מ

,  פוזיציות המתומחרות בריבית קבועה מול משתנה,עתידי של הבנק ושחיקת הונו העצמי על הרווח הוהשפעתם

  .והשפעה שונה של שיעור הריבית על מכשירים פיננסיים שונים

הינה במגזר צמוד המדד היות ומרבית האשראי הינו בריבית קבועה וקיים פער בבנק ריבית  העיקרית לסיכוןהחשיפה 

  .תיוים להתחייבומ בין הנכס"מח

 בהתבסס על רמת הריבית )מ"מח(במשך החיים הממוצע שינוי פער  על ידי את החשיפה לסיכון הריבית מנהלהבנק 

  .הצפויה בשוק

  :דירקטוריון הבנק קבע את המגבלות הבאות לסיכון הריבית

  מגבלה  מגזר הפעילות  .א

  ;)אשראיבהתחשב בפירעונות מוקדמים של ה(מ של עד שנה "פער מח    צמוד מדד

 .)שב בפירעונות מוקדמים של האשראיבהתח(מ של עד שנתיים "פער מח  שקלי לא צמוד

 ;)האשראיל בהתחשב בפירעונות מוקדמים ש(צי מ בהלוואות חדשות של עד שנה וח"פער מחצמוד דולר        

  ;)ראיהאש שלבהתחשב בפירעונות מוקדמים (מ בהלוואות חדשות של עד שנה וחצי "פער מח  וצמוד איר
    
 המוקדם מקצר את משך הפירעוןהיות ו,  מהותית בקביעת גובה החשיפההשפעה המוקדם ןהפירעולשיעור   

  .החיים הממוצע של הנכסים  

 בסיכוני שוק שנלקחשיעור הפירעון המוקדם היסטוריים  על בסיס נתונים הערכת הפירעונות המוקדמים מתבצעת  

  .השנים האחרונותים בחמש הפיננסגזרים וצע הפירעון המוקדם בכל הממממתבסס על   

 שיעור .8.00% עמד על) ממוצע חמש שנתי (2008 עד 2004 המוקדם הממוצע בשנים הפירעוןשיעור   

  .7.89% עמד על 2007 ובשנת 9.39% עמד על 2008 המוקדם הממוצע בשנת הפירעון  

מ הנכסים " בין מחשוויון יתקבל ,2.50% מוקדם בשיעור של פירעוןבהנחת , 2008 בדצמבר 31ליום   

' ר(חלקי שנה  שלילי 0.26 עלמ יעמוד " פער המח,8.00%  מוקדם שלפירעוןבהנחת . וההתחייבויות  

  "). תוספת ד-סקירת ההנהלה "להלן   

  .1%- העקום לכל אורכו ב שלמשינוי מקביל מהון הבנק כתוצאה 10%מקסימלי של עד הפסד   .ב

 מוקדם פירעון ובהנחת 2008 בדצמבר 31על התיק הצמוד ליום  בשיעור הריבית 1%-ההשפעה של עליה ב  

 1.53%-המהווה כ, ₪ מיליון 13.8-כ הערך הכלכלי של תיק הבנק בסך של גדלתהינה ה, 8.00%בשיעור של   

  . מהון הבנק  

מוקדם של  ובהנחת פירעון 2008 בדצמבר 31ם  בשיעור הריבית על התיק הצמוד ליו1% -השפעה של ירידה ב  

  .מהון הבנק 1.57% -המהווה כ₪ מיליון 14.1-של כ הערך הכלכלי של תיק הבנק בסך קטנתהינה ה, 8.00%  

. במגבלות שנקבעו2008הבנק עמד בשנת   
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      במאוחד של המכשירים הפיננסיים מאזניהשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ה
  **)לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית( לא כספיים שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים למעט פריטים

  31.12.08    31.12.07  
    *מטבע חוץ  מטבע ישראלי      *מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
 כ"סה אירו דולר צמוד מדד  לא צמוד   כ"סה אירו דולר צמוד מדד  לא צמוד 

 11,475.7 116.1 614.1 9,451.3 1,294.2   14,107.4 89.2 478.9 10,650.4  2,888.9  נכסים פיננסיים
 - - - - -    -  -  -  -  -  סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסים נגזרים חוץ מאזניים

 10,938.2 125.2 647.0 9,238.0 928.0   13,374.5  93.0  498.6  10,693.7  2,089.2  התחייבויות פיננסיות
 - - - - -    -  -  -  -  -  םיחוץ מאזנימכשירים פיננסיים 

 537.5 )9.1( )32.9( 213.3 366.2    732.9  )3.8(  )19.7(  )43.3(  799.7  וגן נטו של מכשירים פיננסייםשווי ה
                   

  )לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית( של המכשירים הפיננסיים למעט פריטים לא כספיים מאזנישווי 
  31.12.08    31.12.07  

    *מטבע חוץ  בע ישראלימט      *מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
 כ"סה אירו דולר צמוד מדד  לא צמוד   כ"סה אירו דולר צמוד מדד  לא צמוד  

 11,427.8 114.3 614.0 9,406.6  1,292.9    14,195.6 88.9 478.5 10,743.1 2,885.1  נכסים פיננסיים
 - - - - -   - - - - -  סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסים נגזרים חוץ מאזניים

 10,571.4 125.2 645.1 8,872.5 928.6   13,335.8 92.8 497.1 10,659.8 2,086.1  חייבויות פיננסיותהת
 10.6 - - 10.6 -   10.6 - - 10.6 -  יםיחוץ מאזנמכשירים פיננסיים 

 845.8 )10.9( )31.1( 523.5 364.3   849.2 )3.9( )18.6( 72.7 799.0  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
              
    

  31.12.2008  
 *** למעט פריטים לא כספיים,במאוחדשל המכשירים הפיננסיים  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי המאזני נטו  
  המאזנישינוי בשווי     במיליוני שקלים חדשים  

  באחוזים  ח"במיליוני ש  כ"סה  *מטבע חוץ  מטבע ישראלי  
      ****אירו ****דולר צמוד מדד  ****לא צמוד  השינוי בשיעורי הריבית

  1.53 13.8 863.0 (3.9) (18.6) 86.5 799.0  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
  0.14 1.3 850.5 (3.9) (18.6) 74.0 799.0   אחוז0.1גידול מיידי מקביל של 

  )1.57( (14.1) 835.1 (3.9) (18.6) 58.6 799.0  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
  )0.14( (1.3) 847.9 (3.9) (18.6) 71.4 799.0   אחוז0.1קיטון מיידי מקביל של 

    

  31.12.2007 
      ****אירו דולר צמוד מדד  ****לא צמוד  השינוי בשיעורי הריבית

  )1.13( (11.7) 874.1 (10.9) (31.1) 511.8 364.3  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
  )0.15( (1.3) 844.5 (10.9) (31.1) 522.2 364.3   אחוז0.1גידול מיידי מקביל של 

  1.73 15.5 861.3 (10.9) (31.1) 539.0 364.3  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
  0.16 1.4 847.2 (10.9) (31.1) 524.9 364.3   אחוז0.1קיטון מיידי מקביל של 

  .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ  *
יים הוא השווי ההוגן סכ שווי הוגן של מכשירים פיננ"סה. ירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדהשווי הוגן נטו של מכש  **

  .ורי הריבית בכל מגזרי הצמדהבהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיע) למעט פריטים לא כספיים(נטו של כל המכשירים הפיננסיים   
   . כפי שמחושב לצורך ניהול הסיכוניםיתרות השווי המאזניפותטיים בשיעורי הריבית המוצגת הינה על השפעת שינויים הי  ***

  .מאזניאומדן השווי ההוגן הינו בקירוב לשווי ה, )או ליבור/פריים ו ( אלו הינם בריבית משתנה ההצמדהבמגזריהמכשירים הפיננסיים   ****
). בדוח הכספי131עמוד (' ה16ביאור ' הנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים רפירוט נוסף ל
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  סיכון אופציות גלומות
ח כוללים רצפה של שער חליפין המהווה אופציה על פי הגדרת "מרבית הנכסים וההתחייבויות של הבנק במגזר צמוד המט

FAS-133.  

   .גידורה מכשיר המשובץ בנכס הבסיס ואינה משמשת לצרכי אופציה זו הינ
כתוצאה משינויים ,  הסיכון נובע משינוי בשווי ההוגן של האופציה:תבהתחייבויו ואגלומות בנכסים הסיכון נובע מאופציות ה

  ).'ומחיר בשוק של נכס הבסיס וכ, שיעורי הריבית, סטיית תקן: כגון(בפרמטרים המשפיעים על שווי האופציות 

אך לא נקבעו מגבלות ספציפיות להיקף , דירקטוריון הבנק קבע מגבלות להיקף הפעילות במגזרי ההצמדה השונים

  .הפעילות בנכסי הבסיס של האופציות הגלומות

 פעילות מקבילה בנפח נכסי הבסיס בנכסים ובהתחייבויות ופועל ככל שניתן לצמצום על ידיהבנק מצמצם את החשיפה 

  .ככל שניתן במבנה תיק הנכסים וההתחייבויות ולהתאמה סים וההתחייבויותל הנכ שמ"המחהפער 

  .תשפיע רק על האשראי החדשהפעילות כאמור .  לפעילות בנכסי בסיס שאינם כוללים אופציות גלומותהבנק נערך

  סיכון נזילות
 הבנקאי ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק הסיכון לרווחי התאגיד: 342' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס כהגדרתו ,סיכון נזילות

  . ההוראה האמורהל פיהבנק מנהל את סיכון הנזילות ע. את צרכי הנזילות שלו

  .1-שלא יפחת מ, ההוראה דורשת לקיים יחס של נכסים נזילים להתחייבויות לתקופה של עד חודש

להגדיר את יחס הנזילות , בוסס היטבההוראה מאפשרת לבנקים המנהלים את סיכון הנזילות באמצעות מודל פנימי מ

  .האמור תוך התחשבות בנכסים הנוספים לנכסים הנזילים ותוך התאמת ההתחייבויות לתקופת פירעון עד חודש

המדיניות קובעת מגבלות . במסגרת מודל פנימי,  הדירקטוריוןעל ידיהבנק פועל במסגרת מדיניות נזילות אשר הותוותה 

  .תוך התחשבות בהתנהגות התזרים בתרחישים שונים,  טווחי זמן שונים פיעללחשיפה לסיכון הנזילות 

כאשר תזרים המזומנים הנובע מהנכסים ארוך יותר מתזרים המזומנים הנובע , תזרים המזומנים של הבנק הינו ארוך טווח

הפירעונות .  מוקדמיםתזרים המזומנים של הנכסים כולל בתוכו מרכיב של אי ודאות עקב ביצוע פירעונות. מההתחייבויות

הבנק אומד את מצב הנזילות על בסיס יומי ובפרקי זמן . המוקדמים מקצרים את משך החיים הממוצע של תזרים הנכסים

  .שונים ביחס למגבלות שנקבעו
  

  :כדלקמן , הבנק קבע מגבלות לטווחי הזמן השוניםדירקטוריון 

  
    מגזר הפעילות

  
    מגבלה

  .להתחייבויות לתקופה של עד חודש שלא יפחת מאחדיחס נכסים נזילים   טווח קצר

  .₪ מיליון 300 התזרים השלילי החזוי לא יעלה על -עד שלושה חודשים   טווח בינוני

  .₪ מיליון 500התזרים השלילי החזוי לא יעלה על  עד שישה חודשים

  .₪ מיליון 750התזרים השלילי החזוי לא יעלה על   עד שנה

 1,000עלה על ילא שמעל שנה המגבלה השנתית הינה תזרים שלילי חזוי בתקופה לכל תקופה   טווח ארוך
  .₪ יליוןמ

  
  . במגבלות שנקבעו2008הבנק עמד בשנת 
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  סיכוני אשראי
בהתחייבויותיו כלפי  לווה או אי עמידה  שללות פירעוןסיכון האשראי הינו הסיכון לרווחי הבנק ולהונו של הבנק הנובע מחד

  .אי נגזר מחומרת ההפסד הצפויה בהינתן מצב של התממשות הסיכוןסיכון האשר. הבנק

קצין האשראי אחראי . של הבנקהראשי של קצין האשראי הניהולית נמצאים באחריותו , וגידורם, איתור סיכוני האשראי

  .להתוויית מדיניות האשראי של הבנק

, נים הנובעים ממנות האשראי והקטנת הסיכומדיניות האשראי של הבנק מגדירה את הקריטריונים שמטרתם הבטחת איכו

סוגי הביטחונות שישמשו להבטחת , בחינת יכולת ההחזר של הלווים, הפרמטרים לסינון ומיון לווים ובקשות אשראילרבות 

  .מעקב ובקרה אחר האשראי והביטחונות ומערך הסמכויות בבנק, עקרונות לניהול, מקדמי הביטחון, האשראי

 ואושרה 2008 נובמברחודש לאחרונה בעודכנה  ,על ידי דירקטוריון הבנק אחת לשנה שרתאומדיניות האשראי מ

  .2008 בנובמבר 30מיום בישיבתו בדירקטוריון 

מכיל התיק , בנוסף. תיק האשראי של הבנק מאופיין בפיזור גבוה של לווים הנובע מהתמקדות הבנק באשראי למשקי בית

  .  פעילות שהצטמצמה עם השנים-יווי הבניה הקיים אשראי הנובע מפעילותו בתחום ל

 הינה התמקדות בפעילות בתחום המשכנתאות ובמימון ליווי בניה למגורים בצורה בשנים האחרונותמדיניותו של הבנק 

מדיניות זו תורמת לפיזור תיק האשראי הקיים בין מספר רב של . ממוקדת כתמיכה לפעילות הבנק בתחום המשכנתאות

 ה קלהי ולתעשי למסחר למשרדיםביעוד  נכסיםמממן הבנק גם אשראי לרכישת ,נוסףב. גיאוגרפי רחבבפיזור , לווים

  .לשימוש עצמי וכנכסים מניבים

ן ומימון "נדלבניית לווי  (נתאות לדיורכ שאינם מש למגזרי הפעילות העסקייםתמקסימאליהבנק קבע חשיפה מאזנית 

נכון  . הפחית הבנק את מגבלת חשיפתו למגזרי פעילות אלה2008 שנת  במהלך הרבעון הראשון של)ן מסחרי"רכישת נדל

  . למגבלה שקבע בכל אחד מהתחומים הבנק לא התקרב2008 בדצמבר 31ליום 

הבנק אינו חורג ממגבלות  .מעבר למגבלות הרגולטוריות, ה בודד ולקבוצת לוויםו לחשיפה ללוהבנק הגדיר מגבלות פנימיות

ן ובין "שרין כאשראי עסקי בתחומי הנדליבין במ(ן " הנדלמגזראלא מתמקד ב, פי משק רביםף לענהבנק אינו חשו .אלו

  ). ן" הם רובם ככולם נדלווביטחונותיבעקיפין היות 

 העמקת היכרותו את הענף והימנעות ממימון מגזרים על ידי אחד מגזרהבנק פועל לצמצום הסיכון הכרוך בהתמקדות ב

 הלתעשיי ן"לנדל, לאולמות שמחה, אין הבנק מעניק מימון חדש לבתי מלון, בהתאם. גבוהי סיכון כבעלבתוכו המוגדרים 

  . קלההלתעשיין "נדל ולמשרדיםן "נדל, מממן יחידות דיורומנגד הבנק ,  ולקניוניםהכבדה

  .קושללווים איכותיים ובאזורי בי, בהיקפים בינוניים, בתחום ליווי הבניה מממן הבנק כיום פרויקטים לדיור בלבד

. מרביתם יחידות מגורים ברחבי הארץ ומקצתם נכסים מסחריים, ניים"עיקר הביטחונות כנגד תיק האשראי בבנק הנם נדל

  . שיתרתם לא מהותיתיקדונות נזילים וערבויות בנקאיות מקבל הבנק כבטוחות גם פכמו כן

אם לסיכוני מימושם וסיכוני תנודתיות בשווי מדיניות האשראי של הבנק קובעת מרווחי ביטחון על סוגי הנכסים השונים בהת

  .השוק שלהם לאורך הזמן

 נדרשים בתכנית העסקית םמינימאליי ופרמטרים ימינימאלבתחום ליווי הפרויקטים קבע הבנק קריטריונים של הון עצמי 

  .קט במקרקעין כביטחון ולליווי הפרויכבסיס לקבלת הזכויות, לליווי

הכר את " מדיניות , בין השאר,ם והפרטים הנדרשים לצורך בחינת בקשת אשראי הכולליםהבנק הגדיר בנהליו את המסמכי

  . מטרתה והביטחונות המוצעים בגינה,בחינת העסקה, )חברה, פרטי(ופיו בחינת כושר ההחזר שלו בהתאם לא, "הלקוח
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 יתום ובחינה עורפי המשמש יחידת חבאמצעות מערך, הבנק מפעיל בקרת איכות אשראי עוד בתהליך העמדתו

  .לפעילות הסניפים בתחום המשכנתאות טרם העמדת האשראי

  .  הבנק מחלקה עסקית המתמחה בפעילות זומפעילבתחום ליווי הבניה 

.  החל הבנק במתן אשראי קמעונאי בהתאם למתווה דיסקונט כפי שגובש על ידי הבנק וחברת האם2007יולי חודש ב

עבודה הן בהיקפי הגידול בפונים הביא לגידול ה.  לבנק לצורך קבלת משכנתאהחלת המתווה יצרה גידול במספר הפונים

  .בסניפים והן במערך העורפי במחלקות בחינה וביצוע

גויס כח אדם נוסף למחלקת החיתום ולמחלקת הבחינה והביצוע על מנת להגדיל את , לצורך מתן מענה לפונים, לפיכך

גויס כוח עזר זמני ו ריםהישימוקד וכן הורחב מערך הסניפים ו, תיםך שמירה על סטנדרטים נאותו, קיבולת העבודה

  .לתמיכה במערך הסניפים ובמוקד הישירים

הבנק משקיע .  לתמיכה ביעדי הביצוע של הבנק,כיום קיים כוח אדם הולם הן במערך הסניפים והן במערך העורפי

  .לעובדי הבנקמשאבים בהליכי למידה ושיפור מיומנות 

א " לפרויקט שי,לרבות מערך הסניפים והמערך העורפי, רתם את אגפיו השונים 2007 החל מסוף שנת הבנק, כמו כן

וזאת על ידי התאמת תהליך , ייעול הליך מתן ההלוואה תוך שיפור באיכות תיקי הלוויםשמטרתו ") ר יכולת אופטימלישיפו("

תיו של הבנק לנתינת מענה אופטימלי ו יכול על מנת למקסם את,העמדת הלוואה על כל היבטיו והסביבה התומכת בו

 את מסקנות פרויקט ןאישר הדירקטוריו, 2008 באוגוסט 17 בישיבתו מיום .לציבור תוך שמירה על איכות תיקי הלווים

  .הבנק פועל להשלמת היערכותו בהתאם.  שינוי תהליך העמדת ההלוואהושעיקר, א"שי

  . אשראיהראי לבעלי תפקידים ולוועדות דירקטוריון הבנק הגדיר את הסמכויות למתן אש

  .הבנק מבצע תהליכי הפקת לקחים ומקיים הדרכות לעובדיו על מנת לשמר ולשפר את הרמה המקצועית בתחום האשראי

קיימת בבנק , בנוסף. הבנק סוקר מדי תקופה את תיקי האשראי הגדולים בהתאם למדרג הסמכויות שאישר הדירקטוריון

  . בהתאם לדרישות והגדרות בנק ישראל הנדרש לדירוגמספקת ציון לכל לקוחמערכת דירוג לקוחות ה

  ).להלן' ר. (במסגרת קבוצת דיסקונט, 2ליישום הנחיות באזל נערך הבנק 

 אשר בוחנת מדגמית ותקופתית את איכות הלווה ואיתנותו ,ר הדירקטוריון"בבנק פועלת יחידה לבקרת אשראי הכפופה ליו

  . טיב הביטחונות ומהימנות דירוגו,  מולוחשיפת הבנק, הפיננסית

  ")EMI: "להלן(מ " חברה לביטוח משכנתאות בע- עזר. אי.אם.חברת אי
  .להלן' ר, 17.9.08 וזאת עד ליום EMI מתן הלוואות בשיעור מימון גבוה בהסתייע בביטוח  בעבראישרהבנק 

 0.2 -כולל סך של כ, ₪ מיליארד 2.1- על כ2008 בדצמבר 31ליום בבנק עומדת  EMIיתרת ההלוואות שניתנו במסגרת 

  .הלוואות לפי מידת הגביה שלא באחריות הבנק₪ מיליארד 

  .₪ מיליון 580- מסתכם לסך של כ31.12.08סך הכל אשראי המבוטח בביטוח זה ליום 

- מEMIהפחיתה חברת מידרוג את דירוג חברת ,  AIG –בעקבות הורדת דירוג חברת האם , 2008 בספטמבר 16ביום 

Aaaל -A2 , את הדירוג החברה ל, 2008 בנובמבר 1אך העלתה ביום- Aa2 שאף היא , חברת מעלות. 'אופק שלילי' עם

 על .טרם ביצעה שינוי כלשהו בדירוג האמור, +A-ל AAA- מEMI את דירוג האשראי של חברת ,2008 בספטמבר הורידה

כהגדרת בנק " חברת ביטוח מוכרת" אינה מהווה עדיין  היא,אף שחברת מדרוג העלתה את דירוג האשראי של החברה

 להוראות ניהול בנקאי תקין של 311עומדת בתנאים הנדרשים לחברת ביטוח מוכרת על פי הוראה ישראל ועל כן אינה 

 לצורך חישוב הלימות ,100% במקום 50%- ב,EMI שבוטחו על ידי חברת ,בנק ישראל לצורך שקלול נכסי סיכון מסויימים
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השפעת השינוי הינה ,  סיכון100% שוקללו נכסי הסיכון האמורים לפי 2008 בדצמבר 31 ליום ים הכספיותבדוח. ההון

  .0.15%-לרכיבי סיכון של הבנק בהקטנת יחס ההון 

הבנק מאפשר השלמתן של הלוואות , EMI חדל הבנק מהנפקת אישור להלוואות חדשות בסיוע 2008 בספטמבר 17ביום 

  .עד אותו המועדלהן ניתן אישור 

   טיוטת נוהל בנקאי תקין–סיכונים סביבתיים 
תחום הסיכונים , על פי הטיוטא. ת בנושא סיכונים סביבתיים" פרסם בנק ישראל טיוטת נב2007 בדצמבר 10ביום 

, שוק, אשראי:  סיכונים עיקריים4-הטיוטה עוסקת ב. הסביבתיים יהווה חלק בלתי נפרד משיקולי הבנק למתן אשראי

 ).מוניטין(משפטי ותדמיתי 

הנגרמת כתוצאה מתביעה נגדו על רקע של הפגיעה ,  בשל חדלות פירעון של הלווה הפוגע בסביבה–סיכון אשראי  .1

בגין היותם קשורים , ואשר ערכם עלול להיות נמוך מן הצפוי,  המבטיחים את האשראיתבשל פגיעה בביטחונו; בסביבה

 .של תאגיד שהתאגיד הבנקאי ביצע השקעה בניירות ערך שלו ןבשל חדלות פירעו; לפגיעה בסביבה

 .שביצע התאגיד הבנקאי בתאגיד הפוגע בסביבה,  בשל ירידת ערך ההשקעה בניירות הערך-סיכון שוק   .2

 בשל האפשרות שבמסגרת הליכים משפטיים יחוייב התאגיד הבנקאי להשתתף בעלויות בגין הנזק –סיכון משפטי  .3

 .על ידי מי שהתאגיד הבנקאי הלווה לו כספים או ביצע בו השקעה,  שלישייםהסביבתי שנגרם לצדדים

  .  בשל התממשות אחד הסיכונים שלעיל-סיכון תדמיתי  .4

עדכון מדיניות האשראי של הבנק  יבוצע 2009ינואר חודש עד לקובעת כי , 2008 ביולי 22טיוטת החוזר בנושא מיום 

 למנות מנהל תאגיד הבנקאידירקטוריון הכמו כן עד למועד זה על . האמורת "הנבהתאם להוראות בעקרונות סביבתיים ב

אמידה וניהול החשיפה ,  אמצעים לזיהוי ויסדירתאגיד הבנקאיהיגדיר , 2009יוני חודש עד ל. בכיר כגורם אחראי לעניין זה

אשר יכלול ביו , יכון הסביבתימנגנוני ניטור ובקרה אחר הס תאגיד הבנקאיהיקבע , 2010ינואר חודש עד ל. לניהול סביבתי

  .וכן יעדכן את נהליו בהתאם, גם מערכות מידע ניהולי ודיווחים, השאר

 30החל מיום . ₪ מיליון 200- לא יפחת משהיקף המימון בהם  חדשיםההוראה תחול על פרויקטים, על פי החוזר האמור

  . .₪מליון  50 אז יעמוד הסכום על ,2012ני  ביו30 עד ליום .בכל שנה₪   יפחת הסכום בחמישים מיליון2010י ביונ

בהתאם לקריטריונים ולוחות "לפיה יישום הנושא יהיה ,  המפקח על הבנקים טיוטת מכתבפיץה, 2008 באוקטובר 30ביום 

 לשאוב צוין כי התאגיד הבנקאי יוכל, ישוםילצורך ה". 2010 בינואר 1הזמנים שיאשר דירקטוריון התאגיד הבנקאי עד ליום 

 . בהתאמות הנדרשות לסביבה בישראל, ים המקובלים בנושא הניהול הסביבתיילאומנ העקרונות והתקנים הבימן

בנק ישראל טרם פרסם הוראות ,  למועד עריכת הדוח.הבנק בוחן הפעולות הנדרשות בהתאם לטיוטות שהועברו לידיו

  .סופיות לעניין הסיכונים הסביבתיים

  .ראשי כאחראי סיכונים סביבתייםהאשראי הקטוריון הבנק את קצין מינה דיר, 2008 בנובמבר 24ביום 

  .לא צפויה להיות השלכה מהותית על הבנק, ליישום ההוראות הכלולות בטיוטת החוזר כאמור לעיל

  השפעת השינויים בסביבה הכלכלית והשלכות המשבר בשוקי ההון בעולם
השלכות אלו באו לידי ביטוי במשק הישראלי בעליית . ולמי להשלכות מרחיקות לכת בשוק העגרםהמשבר הפיננסי בעולם   .א

האטה ב, קיטון בהיקף הפעילות בשוקב ,של האשראי המימון יבירידה בשיעור, בעליית מרווחי האשראי, מחירי האשראי

רום כל אלה צפויים לג ,עלייה באי הוודאותב, ידי הציבורירידה בשווי הנכסים הפיננסים שבב, גידול באבטלהב, בצמיחה

 להביא לירידה עלולהתרחבות השפעת המשבר בשוק המקומי . לירידה בהיקף הפעילות של השוק ובכלל זה של הבנק

  .שווי הבטוחותולירידת    ההחזר של הלוויםביכולת
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  םייסיכונים פיננס  .ב

  ,  לדוח הדירקטוריון6-7 ים עמוד'ר,  במסגרת מתווה דיסקונטעיקר פעילות הבנק כיום מבוצעת

  . השוק וסיכוני הנזילות שלומגדילים את חשיפת הבנק לסיכוני בסביבת הפעילות העסקית אינם שינויים 

  .6-7עמודים ' ר, בכפוף להמשך פעילות הבנק כמופרט בדוח הדירקטוריון מתווה דיסקונט
    

  חשיפה למוסדות פיננסים זרים  .ג

  .לבנק אין חשיפה למוסדות פיננסים זרים
  

  במישרין או  בעקיפין למשברחשיפה לגופים אחרים החשופים   .ד

 .נכון למועד הדוח הכספי לא אותרה חשיפה מהותית לבנק בגין גופים אחרים החשופים במישרין או בעקיפין למשבר -

 :השקעות  בפיקדונות בבנקים  -

  .נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים הבנק מבצע את השקעותיו בפיקדונות בבנקים בישראל בלבד   

 תחשיפה למדינות זרו  .ה

  .לבנק אין חשיפה למדינות זרות
    

  ".מידע צופה פני עתיד"פרק לעיל ב ' ר זהמושגהלמשמעות , "מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 
  

   2באזל 
 שנועדו ,את המלצותיה החדשות) ועדת באזל( פירסמה הועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים 2004יוני חודש ב

הנוסח הסופי "). 2באזל : "להלן(ציה הראויה להסדרת כללי הלימות ההון של הבנקים במדינות שונות להבטיח את הרגול

  .2006יוני חודש עדה בו הועל ידישל המסמך פורסם 

 גיבש הפיקוח על הבנקים הנחיות ןכ. עדה ונערך להחילן במערכת הבנקאית בארץוהמלצות הואת בנק ישראל אימץ 

   . ועד היום2004תאגידים הבנקאיים בארץ מאז שנת ליישום ההמלצות ומפיצם ל

 נועדו לשפר את ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות העולמית על מנת לחזק את יציבותה הפיננסית 2עקרונות באזל 

ההוראות . ומטרתם להסדיר פיקוח ומשמעת שוק מתקדמים הקושרים את הלימות ההון לסיכונים באופן מדוייק מבעבר

אף בסיכונים , ולראשונה, סיכוני שוק, סיכוני אשראי:  בשלושה סיכונים מרכזיים אליהם חשוף תאגיד בנקאיעוסקות בעיקר

תאגידים ). נדרשת הקצאת הון כנגד החשיפה לסיכוני אשראי ולסיכוני שוק בלבד, כיום(תפעוליים והקצאת ההון בגינם 

  . בנק ספציפיבנקאיים נדרשים לפתח דרישות הון שתתאמנה לרמת הסיכון של כל

 :כלהלן, )Pillars(המלצות באזל  בנויות משלושה נדבכים 

פר את מסגרת מטרתו להרחיב ולש. סיכון שוק וסיכון תפעולי,  דרישות הון מזעריות בגין סיכון אשראי– 1נדבך  -

  ;1988 שנקבעה בשנת ,המדידה הקיימת

הלימות ההון של המוסד הפיננסי ותהליכי הניהול כולל ,  הפיקוח על הבנקיםעל ידי הרחבת תהליכי הבחינה – 2נדבך  -

 ;והערכת הסיכונים שלו

 . באמצעות הרחבה של המידע הפומבי בדבר הסיכונים להם חשוף הבנק– משמעת שוק – 3נדבך  -
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  1נדבך 
 טוב כך שישקפו,  גישות חדשות לאמידת הסיכונים איתם מתמודד הבנק1לצורך חישוב דרישות הון מזעריות משלב נדבך 

  :יותר את פרופיל הסיכון של הבנק

 חברות דירוג על ידי למדידת דרישות הון בגין סיכוני אשראי מבוססת על דירוגים חיצוניים המבוצעים –הגישה הסטנדרטית 

י בעוד מדידת דרישות הון בגין סיכונים תפעוליים לפ; אשראי חיצוניות ומכירה באופן רחב יותר מבעבר בגורמים מפחיתי סיכון

דרישות הון בגין סיכוני שוק תואמות ברובן להוראות ; מתייחסת להכנסה גולמית,  הבסיסירהאינדיקאטוולפי גישת , גישה זו

  . הבנק כיוםומיושמות על ידי 1988 - הועדה בעל ידי אשר פורסמו 1באזל 

  .וגים פנימיים של התאגיד הבנקאי מבוססת על מדידת סיכונים וחישוב ההון הנדרש באמצעות דיר–גישת הדירוגים הפנימיים 

  2נדבך 
תהליך פנימי להערכת נאותות ההון המוקצה ; ביצוע מבחני קיצון; נדבך זה עוסק בסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון

דרישות ניהול התאמת המבנה האירגוני של הבנק ל; )ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process(לסיכונים 

 Enterprise Risk(יחידת ניהול הסיכונים , יחידות עסקיות: כוללות הפרדה בין שלושה גורמי מפתחאשר , 2ונים של באזל הסיכ

Management ERM -  (בהנחיות לניהול סיכונים, עקרונות המרכזיים של סקירת הפיקוח; ויחידות בקרה וביקורת עצמאיות ,

  .שקיפות ובאחריות הדיווחים של המפקח
  3נדבך 

דרישות הגילוי מיועדות לאפשר למשתמשים . נדבך זה כולל דרישות גילוי שתיושמנה בדיווח לציבור של תאגידים בנקאיים

תהליכי הערכת , חשיפת הסיכון, ההון, בדוחות לציבור להעריך מידע משמעותי שכלול בהם לגבי יישום המלצות באזל

  .ד הבנקאיהסיכון ובהתאם לכך להעריך את הלימות ההון של התאגי

  כללי
בנושא של מסגרת עבודה מתוקנת למדידת הון ותקני שעה  ת הפיץ המפקח על הבנקים הורא2008דצמבר בסוף חודש 

 לגישות ,ובפרט בהתייחס, המשקפת את עמדת המפקח בנושאים שונים המטופלים בשלושת הנדבכים, )2באזל (הון 

  .כפי שקבעה ועדת באזל, סיכון שוק וסיכון תפעולי,  אשראיהסטנדרטיות לחישוב דרישות הון מזעריות בגין סיכוני

  .2009בכוונת הפיקוח על הבנקים למזג הוראת שעה זו בהוראות הקיימות החל משנת 
בגישה  על כל נדבכיו 2והודיע לבנקים כי עליהם ליישם המלצות באזל ,  במלואן2המפקח על הבנקים אימץ את הוראות באזל 

בנוסף ,  נדרשים התאגידים הבנקאיים להגיש לפיקוח2009כבר במהלך שנת , עם זאת. 2009 שנת בסוף,  לפחותהסטנדרטית

  .גם דיווחים רבעוניים לפי הגישה הסטנדרטית, לדיווח הקיים כיום

הבנקים מצופים לנהל פרוייקט רב שנתי חוצה ארגון שבאמצעותו הם יבצעו את השינויים הנדרשים בתפיסת , לשם השגת היעד

כל תאגיד בנקאי יישם את , בעת היישום לראשונה. שינויים מיכוניים ועוד, שינויים בתהליכי עבודה, שינויים ארגוניים, הניהול

כל תאגיד בנקאי נדרש לנקוט בצעדים שיבטיחו שבמועד האמור יהיה ערוך , עם זאת. הגישה המתאימה לרמת המוכנות שלו

  .ת הגישה הסטנדרטיעל פי לפחות 2ליישום את באזל 

מעודד הפיקוח את התאגידים הבנקאיים להיערך באופן , שום הגישה הסטנדרטיתיבמקביל לדרישת הפיקוח על הבנקים לי

גישות אלו . את הגישות המבוססות על דירוגים פנימיים בסיכוני אשראי, במועד המתאים בעתיד, שיאפשר להם לאמץ בשלב הבא

  .והחתירה ההדרגתית ליישומן חשובה לחיזוק איכות ניהול סיכוני האשראי בארץ העולמי בתחום זה Best practice -מהוות את ה

החליט הבנק לדחות לעת עתה , ולאור היערכות מאומצת לעמידה בגישה הסטנדרטית והעלויות הכרוכות בכך, עם זאת

  . ההיערכות לעמידה בגישה הסטנדרטית בלבד אתבניית מודלי דירוג על פי הגישות המתקדמות ולהמשיך



           מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  29
 

  2היערכות הבנק ליישום דרישות באזל 
, כמו כן. מ"בנק דיסקונט לישראל בע,  האםהחברה מתבצעת בשיתוף פעולה עם 2היערכות הבנק ליישום דרישות באזל 

  .מסתייע הבנק בשירותי ייעוץ חיצוניים, על מנת לקדם את היערכותו

ות הנכללים במסגרת זו צפוי להיות תהליך ארוך מעריך הבנק שיישום העקרונות והדריש, 2מתוכנם של פרסומי באזל 

תהליכי השלמת נתונים , יידרשו שינויים והתאמות בתהליכי העבודה ובמערכות תשתית, בין היתר. ועתיר משאבים

  .פיתוח מודלים שונים והטמעת מערכות חדשות ליישום דרישות ההון, בניית מאגרי נתונים, ואיסופם

,  כיוםולצורך טיפול במשימות העומדות בפני.  בבנק2 להובלת פרוייקט באזל ,ל"מנכהת בבנק הוקמה ועדת היגוי בראשו

  .ל"מנכהתחת ועדת היגוי עליונה בראשות הוקמו בבנק ועדות שונות הפועלות 

  .2אחראי בבנק לנושא באזל , שהינו קצין אשראי ראשי ומנהל סיכוני האשראי בבנק, ל עסקי"סמנכ

 סקר השפעה כמותית על 2008בחודש פברואר השלים הבנק , הבנקים בישראלבנקים מאם לדרישת הפיקוח על הבהת

  .תוצאותיו לבנק ישראלאת בגישה הסטנדרטית והגיש ) QIS - Quantitative Impact Study(הערכת הלימות ההון 

 BIS – Bank of International מסמכי 14-בנוגע ל הוציא בנק ישראל דרישה לביצוע סקר פערים 2007אוגוסט חודש ב

Settlements הבנק נערך לבניית תכנית עבודה לתהליך . ביצוע הסקר הושלם .אותם אימץ בנק ישראל, 2 הנלווים לנדבך

  .אותרוצמצום הפערים ש

לא אותרו פערים . 1המטופלים בנדבך לסיכוני השוק הבנק סקר פערים בנוגע ביצע  2במסגרת ההתארגנות ליישום באזל 

  . סקר למיפוי כלל הסיכונים התפעוליים הנובעים מפעילות הבנקבוצע , כמו כן. 1נדבך בהשוואה להבנק רבים בפעילות 

 הבנק . האםהחברה בבנק המבוצע בתיאום עם סיכוניםהניהול מודל הותנע בבנק תהליך כתיבת מסמכי מדיניות ל, בנוסף

  .נערך לגיבוש תכנית עבודה להפחתת הסיכונים המהותיים שנתגלו בסקר

 בפיתוח ממשקי העבודה אל מול מערכת 2008 הוחל בחודש מרס ,2009כדי לעמוד בדיווח מקביל החל מחודש ינואר 

  .לניהול סיכונים שנבחרה לנושא

במסגרת , נערך הבנק) ICAAP( ובנק ישראל בנושא תהליך פנימי להערכת הלימות ההון 2על מנת לעמוד בדרישות נדבך 

  .פק חיצוני לליווי ההיערכות לעמידה בדרישות הנושאלהתקשר עם ס,  דיסקונטקבוצת

   תחולת היישום– 1טבלה 
  :כוללת את הבנק ושתי חברות בנות)  הבנק–להלן (קבוצת בנק דיסקונט למשכנתאות 

 כסוכנות ביטוח אשר 2005מ הוקמה והחלה לפעול בשנת " בע2005חברת דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח 

 חברות ביטוח לעניין עריכת ביטוחי חיים בקשר עם ההלוואות וביטוחי מבנה לנכסים ן של הבנק לבימתווכת בין לווים

  .המשמשים כבטוחות להלוואות שמעמיד הבנק

 במטרה לגייס כספים למימון פעילות הבנק באמצעות 2005 בנובמבר 6מ הוקמה ביום "דיסקונט משכנתאות הנפקות בע

  . פקד בבנקהנפקת כתבי התחייבות שתמורתם תו

   מבנה ההון– 2טבלה 
אשר , ים וההפרשה הכלליתכתבי התחייבות נדח,  עודפים,הון הבנק לצורך הדיווח על יחס הלימות ההון מורכב מהון מניות

ואשר נחשבת להון משני , 2004 בדצמבר 31 ממודד עד ליום 1991 בדצמבר 31 מהאשראי לציבור ליום 1%-מהווה כ

  .311 מספר ל בנקאי תקיןון על פי הוראת ניהועלי

 ליום קרנות הוןבתוספת הנפרע שווי הון המניות .  1₪ בנות  רגילות מניות1,319,173-הון המניות הנפרע מורכב מ

  .₪ מיליון 362.0 הינו 31.12.2008
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  .₪מיליון  537.1- בכ2008 בדצמבר 31הסתכמו ביום  העודפים

  .₪מיליון  18.4 -2008 בדצמבר 31יתרת ההפרשה הכללית ליום 

  :2008 בדצמבר 31להלן הרכב ההון הראשוני של הבנק ליום 

  ₪מיליוני   
  362.0  הון המניות הנפרע וקרנות הון

  537.1  עודפים
  899.1  כ הון ראשוני"סה

  

בגין ₪ מיליון  18.4והוא כולל סך של , ₪מיליון  458.4 - הסתכם ב2008 בדצמבר 31ההון המשני של הבנק ליום . הון משני

-היקף כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבל ל. כתבי התחייבות נדחים₪  מיליון 440.0 וסך של הפרשה כללית לחובות מסופקים

 50.0%  עמד היחס האמור על שיעור של2008 בדצמבר 31ליום .  בניכוי הקצאת ההון בגין סיכוני שוק מההון הראשוני50%

)31.12.2007 :22.7%.(  
  

  ן הלימות ההו– 3טבלה 
  .9% -יחס הלימות ההון של תאגידים בנקאיים לא יפחת מ, 311 פי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר על

  .2008 בדצמבר 31 ליום 10.8%עמד על יחס ההון 

  .10%-הון המינימלי של הבנק לא יפחת מדירקטוריון הבנק קיבל החלטה כי יחס הלימות ה

 וזאת עד כאמוררידה זמנית מיחס הלימות ההון שנקבעה  אושרה על ידי דירקטוריון הבנק י2008בחודש אוגוסט 

 ביולי 31ליום . 9.9%- במועד זה יחס הלימות ההון עמד על כ.ך הנפקת ההון המשני שהחל בו הבנקלסיום הלי

 הונפק הון משני נוסף אשר הוכר על ידי המפקח על 21.09.08ביום . 10% יחס הלימות ההון עמד על 2008

  .10.9%-חס ההון של הבנק עלה לאחר ההנפקה להבנקים כהון משני וי

הבנק מחשב את יחס הלימות ההון בהתאם להוראת ניהול , לשם הערכת הלימות ההון ודיווחו בדוחות הכספיים

, ביצוע אשראי חדש בהתייחס להון הראשוני בתרחישים מסוימיםבמגבלות הוכן בודק את , 311בנקאי תקין מספר 

  .הבנק לא חילק דיבידנד בשנים האחרונות .ותו השוטפתבכדי להבטיח את המשך פעיל

  ):₪במיליוני (להלן חלוקת דרישות ההון בגין סיכוני אשראי 

    2008 בדצמבר 31
    **יתרות  יתרות סיכון  ***ההון  דרישות

  יתרות משוקללות של סיכון      
  סיכון אשראי      
  נכסים      

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  447.0  88.8  8.0
  *אשראי לציבור   13,751.4  11,280.1  1,015.2

  בניינים וציוד  48.2  48.2  4.3
  נכסים אחרים  60.1  7.1  0.6

  סך כל הנכסים  14,306.7  11,424.2  1,028.1
  מכשירים חוץ מאזניים      

  עסקאות שבהן היתרה מייצגת סיכון אשראי    1,113.5  891.1  80.2
  כון אשראיכ נכסי סי"סה  15,420.2  12,315.3  1,108.3

  סיכון שוק  -  210.1  18.9
  כ נכסי סיכון"סה  15,420.2  12,525.4  1,127.2

  .מהאשראי לציבור ואינה מנוכה  מהווה חלק מההון המשני₪ מיליון 18.4ההפרשה הכללית לחובות מסופקים בסך   *
  .ההמרה לאשראי יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי -מכשירים חוץ מאזניים ;  יתרות מאזניות-נכסים   **

  .9% –דרישות ההון חושבו לפי יחס ההון המזערי המחויב על ידי המפקח על הבנקים   ***
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   דרישות גילוי כלליות– סיכוני אשראי – 4טבלה 
  . לדוח הדירקטוריון12 עמוד' ר, מדיניות חישוב ההפרשות לחובות מסופקיםלפרטים בדבר 

  . לדוח הדירקטוריון24-25עמודים ' ר,  הבנקמדיניות ניהול סיכון האשראי שללפרטים בדבר 
  

   סיכון אשראי– 5טבלה 
  ):₪במיליוני (אחוז השקלול והיתרה המשוקללת של נכסי הסיכון , בטבלה שלהלן מפורטות היתרות המאזניות

  יתרה בסיכון  אחוז השקלול  יתרה בדוח הכספי  
  -  0%  3.0  פיקדון בבנק ישראל

  88.8  20%  444.0  מזומנים ופיקדונות בבנקים
  88.8    447.0  כ מזומנים ופיקדונות בבנקים"סה

  2,471.3  50%  4,942.6  אשראי לציבור
  8,808.8  100%  8,808.8  אשראי לציבור

  11,280.1    13,751.4  כ אשראי לציבור"סה
  48.2  100%  48.2  בניינים וציוד
  -  0%  53.0  נכסים אחרים
  7.1  100%  7.1  נכסים אחרים

  7.1    60.1  םכ נכסים אחרי"סה
  891.1    1,113.5  (*)סיכון אשראי חוץ מאזני 

  .311להוראת ניהול בנקאי תקין מספר ' כפי שהוגדרו בנספח ג, לאחר הפעלת מקדמי המרה לאשראי(*) 
  

   הפחתת סיכון האשראי– 7טבלה 
 והוראה שהוציא EMIל נוכח הורדת הדירוג ש. EMI שגובו בביטוח מתן הלוואות בשיעור מימון גבוה איפשר בעברהבנק 

  .EMIחדל הבנק מהנפקת אישור להלוואות חדשות בסיוע , המפקח על הבנקים בעניין זה

 מיליארד 0.2-כולל סך של כ, ₪ מיליארד 2.1 -כ על תעומד בבנק EMIיתרת ההלוואות שניתנו במסגרת , 31.12.08ליום 

  .הלוואות לפי מידת הגביה שלא באחריות הבנק₪ 

  .₪ מיליון 580- מסתכם לסך של כ31.12.2008מבוטח בביטוח זה ליום סך הכל אשראי ה

  . לדוח הדירקטוריון25-26ים עמוד' רלפרטים נוספים 
  

   גילוי כללי לגבי חשיפות שקשורות לסיכון אשראי של צד נגדי– 8טבלה 
  . סיכון אופציות גלומות- לדוח הדירקטוריון 23 עמוד' ר

  

   סיכוני שוק– 10טבלה 
  .לדוח הדירקטוריון 20-21ם יעמוד' ר

  

   הסיכון התפעולי– 12טבלה 
  . לדוח הדירקטוריון32עמוד ' ר

  

   סיכון ריבית בתיק הבנקאי– 14טבלה 
  .לדוח הדירקטוריון 21 עמוד' ר
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  קצין ציות
  .ל" מינה הבנק קצין ציות הכפוף ישירות למנכ308בהתאם להוראות  נוהל בנקאי תקין 

קצין . ן אחראי להדרכת העובדים בנושא זה שוטף את קיום ההוראות הצרכניות להן כפוף הבנק וכקצין הציות בודק באופן

 אחת לרבעון מתקיימת ישיבת ציות של הנהלת הבנק בה מדווח קצין הציות , בנוסף.ציות מקיים דיוני תאום באופן שוטףה

  .על ממצאי הרבעון ואחת לשנה מדווח קצין הציות לדירקטוריון

  . והבנק פועל להשלמת הפערים שעלו בסקר308 הושלם סקר ציות על פי הוראת נוהל בנקאי תקין 2008בשנת 

  םסיכונים תפעוליי
הבנק פועל לריכוז המידע אודות סיכונים תפעוליים . פעילותו של הבנק כרוכה בפעולות רבות שכרוך בהן סיכון תפעולי

  .יםש סיכון תפעולי ולצמצום הסיכונואירועים המהווים מימו

פורום סיכונים תפעוליים בראשות מנהל הסיכונים התפעוליים ובוצעו פעילויות  פעילותם של החברים בהבנק מיסד את

  .ה אחר הטיפול בסיכונים התפעולייםשוטפות לניהול מעקב ובקר

ה רשת ובצרכים עתידיים הינמערכות המידע של הבנק הן ברובן בנות שנים רבות ותמיכתן בפעילות העסקית הנד

רך תהליכי בקרה שגם שבגינם מפעיל הבנק מע, א"עתירי כ,  קיים צורך במיכון של תהליכי עבודה ידניים,בנוסף. מוגבלת

ומיקור חוץ של מערכות המיחשוב של " שמים"צמצום הסיכונים התפעוליים יתבצע באמצעות פרויקט . א"הוא עתיר כ

  ).  בדוח הדירקטוריון46-47עמודים ' ר(הבנק 

  ).חברת האם( חדר המחשב לאתר בנק דיסקונט 2008שדרג את חדר המחשב של הבנק הועבר בחודש אוקטובר במטרה ל

  . תהליך רענון הנהלים לשעת חרום2008 הושלם בחודש דצמבר, במסגרת  ההיערכות לשעת חרום

עדת המיחשוב של  נדונו בהנהלת הבנק ובוומסמךממצאי ה. 357' הושלם מסמך ניתוח פערים של נוהל בנקאי תקין מס

  .הבנק מצוי בתהליך של יישום החלטות. הדירקטוריון

  יכונים משפטייםס
כסיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו  339' מס ניהול בנקאי תקין סיכון משפטי מוגדר בהוראת

ניתן , אכוף חוזה מן הבחינה המשפטיתהעשויים להשפיע על יכולת הבנק ל, בין הסיכונים המשפטיים העיקריים .של הסכם

  :למנות את אלה

  ;או כשרות משפטית של צד להסכם/חוסר סמכות ו -

 ;אובדן מסמכים או טעויות במילוי מסמכים משפטיים, אי החתמה על מסמכים -

 ;או טעויות ברישום בטחונות להבטחת הלוואה, רישום בטחונותאי  -

 הוראות דין המעמידה את הבנק בסיכון משפטי גבוה ביחס או/פרשנות בדיעבד של בית המשפט את ההסכמים ו -

 ;לאומד דעתו בעת העמדת ההלוואה  

 ;אי חוקיות -

סיכון אשראי אשר חושף את הבנק למצב של סיכון (פגיעה או מוות של מי שהוא צד להסכם עם הבנק , חדלות פירעון -

 ;)משפטי  

  . פגיעה בזכויות הבנקתוך, י תם לבשינוי בנכס הבסיס או מכירתו בתרמית לצד שליש -

במסגרת ניהול הסיכונים המשפטיים נקבע בבנק פורום סיכונים משפטיים המורכב ממשפטני הבנק אשר מתכנסים לפחות 

מסקנות הפורום מדווחות לפורום הסיכונים הכללי . פעם ברבעון ודנים בסיכונים המשפטיים המתעוררים בבנק מעת לעת

  . של הבנק
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גיבוש , ריכוז הממצאים בדבר סיכונים אלה והטיפול בהם, וז מידע בקשר לסיכונים המשפטייםהבנק פועל לאיסוף וריכ

  .עיצוב נהלים ויצירת שגרת דיווח, תהליכים
  

הסכמים של . בנהלי הבנק שזורות הוראות המחייבות את פקידיו לפנות במקרים מסויימים לקבלת יעוץ מהאגף המשפטי

תביעות נגד הבנק  . מובאים לאישור האגף המשפטי,במהלך העסקים הרגילשאינם , הבנק והתחייבויות של הבנק

  .תוך הנחיה ופיקוח של האגף המשפטי חיצוניים רכי דיןמטופלות על ידי עו

  . חיצוני במתן שירותים משפטיים לבנק מובא לאישור האגף המשפטירך דיןשילוב עו
  

  סיכון תחרותיות 
, בעבר. שהביאה במשך השנים לירידה במרווחים הפיננסיים, עזה בין הבנקיםענף בנקאות המשכנתאות מאופיין בתחרות 

ומיחס כיסוי )  לאוצר ומכירת ביטוח אגב מתן משכנתאםשירותיבעיקר בגין מתן (נהנה הענף מהכנסות תפעוליות גבוהות 

  .תפעולי גבוה שאיפשר ירידה במרווחים הפיננסים

ויחס הכיסוי ) בעיקר עקב מדיניות משרד האוצר(וליות של הענף בשנים האחרונות נשחקו מהותית ההכנסות התפע

  .התפעולי הלך וקטן

  .למרות ירידת יחס הכיסוי תחרות המחירים בענף נמשכת
  

  גורמי סיכון בתאגיד הבנקאי 

לכלול בדוח טבלת גורמי סיכון אשר ידורגו בקטגוריות , 2006שנת מהחל , התאגידים הבנקאיים בישראל נדרשים

קיים קושי רב בהערכת הסיכונים . בינונית או קטנה, השפעה גדולה: ל פי השפעתם על עסקי התאגיד הבנקאיהבאות ע

נדרש להניח הנחות בדבר עצמת האירוע העתידי ובדבר ההסתברות , בכדי להעריך את השפעתו של סיכון. והשפעתם

ת להתבצע באמצעות מודלים מתמטיים היא חייב, על מנת שהערכה כזו תתבצע באופן אמין. שאירוע כזה אכן יקרה

הינה , כפי שתובא בטבלה להלן, הערכת הסיכונים והשפעתם. שאינם זמינים בשלב זה, VAR-אובייקטיביים דוגמת ה

יש להיזהר בבחינת גורמי הסיכון והערכת , לאור כל האמור לעיל. הערכה סובייקטיבית כוללנית של הנהלת הבנק

  .יין זה בין הבנקיםובעריכת השוואות בענ, השפעתם

 או תבינוני, הגבוהל הכל סיכון סווג ההשפעה של כאשר, בהתאם לדרישת בנק ישראל מיפה הבנק שורה של סיכונים

מבנה פעילות הבנק והבקרות המובנות .  בהשפעת הסיכון לא חל שינוי2007נציין כי בהשוואה לדיווח בשנת  .כהנמו

הסיווג הבינוני היחיד  ".כהנמו" על הסיווג ,לדעת הנהלת הבנק, הסיכוניםמרבית  השפעת בתפעולו השוטף מעמידים את

ן "חשוף לענף הנדל, למשכנתאות כבנק ,הבנק ריכוזיות זו נובעת באופן טבעי מהיות. מצוי בסיכון ריכוזיות האשראי

  .מקטין סיכון זה, ן השונים"פיזור הלווים הגבוה והפיזור בין ענפי הנדל,  יחד עם זאת.בלבד
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  : וההסברים לטבלהלהלן טבלת הסיכונים
  השפעת הסיכון   גורם הסיכון  
  נהקט  השפעה כוללת של סיכוני אשראי  1

  קטנה  סיכון בגין איכות לווים ובטחונות  1.1
  תבינוני  סיכון בגין ריכוזיות ענפית  1.2
  נהקט  קבוצת לווים/ סיכון בגין ריכוזיות לווים  1.3

  נהקט  י שוקהשפעה כוללת של סיכונ  2
  נהקט  סיכון ריבית  2.1
  נהקט  סיכון אינפלציה  2.2
  נהקט  סיכון שערי חליפין  2.3
  רלוונטילא   סיכון מחירי מניות  2.4

  נהקט  סיכון נזילות  3
  נהקט  סיכון תפעולי  4
  נהקט  סיכון משפטי  5
  נהקט  סיכון מוניטין  6
  
 נה קט- השפעה כוללת של סיכוני אשראי .1

 נהקט: ן לווים ובטחונותסיכון בגיהשפעת  .1.1

 .גבוה ולפיכך מקטין את הסיכון ללווים בעלי פיזור,  לדיורמרבית האשראי של הבנק ניתן כמשכנתאות .1.1.1

 . מגדילה את הסיכון–הרעה במצב הלווים כתוצאה מהחמרת המשבר הכלכלי  .1.1.2

 . מקטין את הסיכון–מתן אשראי אך ורק כנגד בטחון  .1.1.3

 . מגדיל את הסיכון– תהליך רישום השעבוד הנדלני במדינה .1.1.4

  . מקטינה את הסיכון–מדיניות הפרשות שמרנית  .1.1.5

  תבינוני: סיכון בגין ריכוזיות ענפיתהשפעת  .1.2

  . רהן ולכן קיימת ריכוזיות ענפית ברו"הנדלכל הביטחונות של הבנק הינן בתחום בנק למשכנתאות כ .1.2.1

  .סיכון נמוךהיקף האשראי הינו לתחום הדיור המתאפיין בפיזור גבוה ו מ90%-למעלה מ .1.2.2

 .גבוהה יותר  באשראי מסחרי המתאפיין בפיזור גבוה אך גם ברמת סיכון7%- כ .1.2.3

  .מתאפיין בפיזור נמוך וסיכון גבוה יחסית,  בליווי פרוייקטים3%-כ  .1.2.4

 נהקט: לווים' קב/ סיכון בגין ריכוזיות לוויםהשפעת  .1.3

 .לווים או לווה בודד' מגבלת קבאין לבנק לווים שעוברים את  .הבנק מתאפיין בפיזור גבוה של לווים   

 נה קט-  השפעה כוללת של סיכוני שוק .2

 נהקט :סיכון ריבית .2.1

 ).פ"מ ושת"פער מח(הבנק מקפיד על מדיניות מיעוט חשיפה לסיכוני ריבית  .2.1.1

  . מדידת השפעה של שינוי ריבית אפשרית על ההון נמצאה נמוכה .2.1.2

 נהקט: סיכון אינפלציההשפעת  .2.2

היות והאינפלציה על . השקעות הון הבנק במגזר הצמוד הינן לטווח ארוך. הפוזיציה במגזר זה נמוכה
  . הסיכון קטן, פני זמן עולה

  
 נהקט: סיכון שערי חליפיןהשפעת  .2.3

  . ם רצפה ולכן הסיכון להפסד כתוצאה מירידת שער נמוךח כוללי" נכסי הבנק במגזר צמוד המטמרבית
  
  ירלוונטלא : סיכון מחירי מניות .2.4

  .יק במניות הבנק אינו מחז
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 נהקט: סיכון נזילותהשפעת  .3

 .מרבית הפקדונות המופקדים בבנק הינם לתקופה קצובה ללא תחנות יציאה .3.1

  . יותרת ולכן סיכון הנזילות הצטמצם עוד חברת האם מחויבת בעקבות מתווה דיסקונט באספקה זמינה של מקורו .3.2
  

  נה קט:סיכון תפעוליהשפעת  .4
 הוקטן משמעותית לאחר ההסבהסיכון זה . מערכת המחשב המיושנתבנק היה בהסיכון העיקרי שהיה קיים 

הן בהיבט התשתית ,  לשדרוג מערכות המחשוב2008הבנק נערך בשנת . 2004-2005שבוצעה בשנים 

 1החל מיום "). שמיים"כחלק מפרויקט (והן בהיבט מערכות הליבה )  לאתר חברת האם חדר מחשבהעברת(

  .מה האם בהתאם להסכם מיקור חוץ שנחתם עהב עברה לחבר האחריות על המיחשו2009בינואר 

נהנה הבנק מהיקף פניות גבוה מאוד , עם יציאת הבנק במתווה דיסקונט, 2007במחצית השנייה של שנת , בנוסף

שיעור התלונות יחסית להיקף , יחד עם זאת.  ובא לידי ביטוי בריבוי תלונות מצד לקוחותלעומס תפעולישהביא 

  . ה גבוה והבנק התגבר על העומס התפעולי וחזר לרמת השירות המקובלתהפניות לא הי
  

 נה קט:סיכון משפטיהשפעת  .5
 הבנק מודע לגישה המשתנה של בתי המשפט ,עם זאת. לבנק לא ידוע על סיכון משפטי מהותי כלפיו

  .  ולחקיקה מקלה בהקשר עם תובענות ייצוגיותםלהחמיר עם הבנקי הנוטה
 

 נה קט:ןסיכון מוניטיהשפעת  .6
  .הבנק לא מזהה איום על המוניטין שלו

  

  פעילות הבנק לפי מגזרי פעילות 
  שימוש באומדנים

הנחות והערכות המשפיעים הן על הגילוי והדיווח והן , הדיווח לפי מגזרי פעילות מתבסס על שימוש באומדנים

 24ביאור ' ר, מגזרים השוניםלפרטים בדבר ייחוס ההכנסות וההוצאות ל( ל כל סכום כמותי שניתן בדיווח זהע

  ).לדוחות הכספיים
  

  רקע

  :הבנק נותן אשראי מכספי הבנק במגזרי הפעילות הבאים

  ;הלוואות לרכישת או לבניית דיור  .1

  ;עבוד יחידת מגוריםהלוואות לכל מטרה בש  .2

  ; מסחרינכסהלוואות לרכישת או לבניית   .3

  . בניהם שליפרויקטליווי פיננסי ל     .4
  

  .עוסק הבנק בגיוס מקורות למימון האשראי, פשר את הפעילות במגזרי הפעילות האמוריםכדי לא
  

מתן אשראי ומענקים  עבור משרד הבינוי והשיכון גם ואות לרכישת או לבניית דיור מבצע הבנקובמסגרת ההל

 .לזכאים
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  .להלן ייסקרו מגזרי הפעילות האמורים
  

  יחוס ההכנסות וההוצאות למגזרים השונים 
  הכנסות מימון

  .הכנסות המימון יוחסו באופן ספציפי למגזרי הפעילות
  

  הוצאות מימון
 יתרות נכסי סיכון בכל  על בסיס בהתחשב בקיזוז ההון שיוחס לכל מגזר ואשר חושבהוצאות המימון יוחסו

  .מגזר ביחס ליתרה הכוללת של נכסי הסיכון
  

  הכנסות תפעוליות
  .פי לכל מגזרי פעילותיצספבאופן כנסות התפעוליות בעיקרן יוחסו הה

יוחסו על בסיס נפח יתרת אשראי בכל מגזר ביחס , ספציפי באופן יתרת ההכנסות התפעוליות שלא יוחסו

  .ליתרה הכוללת של האשראי

  הוצאות הנהלה וכלליות 

חלקן פחת והוצאות אחרות מיוחסות למגזרי הפעילות , אחזקה, הוצאות הנהלה וכלליות כגון משכורת ונלוות

  . לפי יחס היקף הפעילותן לפי יחס יתרת האשראי וחלקןחלק, יחוס ישיריבהתאם ל

  
  מתן אשראי חדש 

  מידע על הלוואות חדשות לרכישת דירת מגורים ובמשכון דירת מגורים שבוצעו ומיחזורי הלוואות
  ):₪במיליוני (חזורים בבנק כון דירת מגורים ומישלהלן נתונים על ביצועי הלוואות חדשות לרכישת דירת מגורים ובמ

    
10-12/2008  

  
10-12/2007  

אחוז 
  השינוי

  
2008  

  
2007  

אחוז 
  השינוי

                      הלוואות שבוצעו
  43.7 2,711.6   3,895.3    )32.1( 1,027.2   697.4    כספי בנק
 )36.2(   64.9    41.4  )70.7(   18.8    5.5  כספי אוצר

 )42.9(    0.7    0.4 )100.0(    0.3    -  הלוואות עומדות
 )36.3(   65.6    41.8  )71.2(   19.1    5.5  כ כספי אוצר"סה
  41.8 2,777.2   3,937.1    )32.8( 1,046.3   702.9    כ הלוואות חדשות"סה

  32.7  73.2    97.1    )67.0(  31.8    10.5    הלוואות שמוחזרו
  41.5 2,850.4   4,034.2    )33.8( 1,078.1   713.4    כ הלוואות"סה
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  ):₪במיליוני  ( לפי מקורות מימון לא כולל מיחזוריםנתונים אודות מתן אשראי חדש לציבורלהלן 
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  כספי בנק                  

  כספי אוצר                  

                  
 מיליון 2,923.3לעומת סך של , ₪יליון מ 4,067.8  שלבסך) לא כולל מיחזורים( נתן הבנק הלוואות חדשות 2008בשנת 

 ,₪מיליון  0.4 כדלעיל כוללים הלוואות עומדות בסך  על ידי הבנקהלוואותה יביצוע. 39.2%גידול של , 2007בשנת ₪ 

 שניתן מפיקדונות מיועדים שפירעונם מותנה במידת הגביה בסך וכן אשראי, אשתקד₪  מיליון 0.7של לסך בהשוואה 

אשר בהתאם להוראת המפקח על הבנקים אין לכלול אותם , אשתקד₪  מיליון 64.9-השוואה לב, ₪ מיליון 41.4

  .ביתרות האשראי לציבור שבמאזן

 10.1%-בהשוואה ל (11.7%עמד על ) ללא מיחזורים פנימיים(נתח השוק של הבנק במתן אשראי חדש מכספי הבנק 

  .)2007בשנת 

 בסוף ₪מיליון  13,742.1- ל2007 בסוף שנת ₪ מיליון 11,200.2-מ ,22.7%- בכגדל היקף תיק האשראי של הבנק

  . 2008שנת 
  

  )₪מיליוני ( כספי בנק בלבד -היקף תיק האשראי של הבנק 

8,676 8,885 9,314 9,377 9,519 10,024 9,839 11,200

13,742

0
2,000

4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

14,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  
  ת הבנקיאסטרטגי

  . משיך לתת אשראי במגזרי הפעילות שבהם פעל בעברמהבנק 

הן אשראי לרכישת או (הבנק רואה את עיקר פעילותו ואת מנוף ההתרחבות שלו לשנים הבאות בתחום האשראי לדיור 

ועיקר מאמצי השיווק והמכירות של הבנק ) נכס מסחרי/ בשעבוד דירת מגורים ומסחרי והן אשראי לכל מטרהדירותלבניית 

  .מוטים למגזרים אלו
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זאת במקביל . וצרי האשראי של הבנקים למשכנתאות הגיע לרמה נמוכה ביותרהבנק מעריך כי המרווח הפיננסי על מ

  .תחרות הקשה בין הבנקים למשכנתאות בשל הלפגיעה בהכנסות התפעוליות של הבנקים למשכנתאות

א "באמצעות יישום פרוייקט שיהינה שיפור משמעותי בשרות , הדרך שבה בחר הבנק להתמודד עם התחרות האמורה

  . בידיו כלים נוספים להתמודדות בתחרות הגוברת בענףיעמדו באופן ,ת במסגרת מתווה דיסקונטוהמשך פעילו

  מגבלות חקיקה 
מצד גורמי , תקנות והנחיות רגולטוריות אשר חלות על מערכת הבנקאות בישראל, הבנק פועל במסגרת חוקים

הממונה על ההגבלים , כון וחיסהממונה על שוק ההון ביטוח, הפיקוח על הבנקים: ובכלל זה, פיקוח שונים

  .על הבנקולהלן יתוארו בקצרה מגבלות עיקריות שחלות על המגזרים בהם פ. ועוד העסקיים

  חלה מגבלה שלפיה היקף החבותבמסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין - מגבלת לווה בודד וקבוצת לווים

ולקבוצת לווים על , תם בהוראותכהגדר,  מההון הראשוני והמשני15%המותרת ללווה בודד לא תעלה על 

  . הבנק עומד במגבלות אלה. מההון האמור30%

 על פי הוראות ניהול בנקאי תקין נדרשת הפרשה נוספת בגין ריכוזיות אשראי – ריכוזיות אשראי ענפית

 עולה ,בניכוי ההפרשה, לפי עומק הפיגור הפרשה נערכהבהלוואות לדיור כאשר יתרת ההלוואות לדיור שבגינן 

 1.69%  היחס האמור עומד על שיעור של2008 בדצמבר 31ליום .  מסך כל יתרת ההלוואות לדיור1.5%על 

 וסכום 2.14% עמד היחס על שיעור של 2007 בדצמבר 31ליום ( ₪מיליון  0.7 וסכום ההפרשה הנדרש הינו

    .)₪ מיליון 1.9ההפרשה הנדרש היה 

 ניהול בנקאי תקין חלה מגבלה על היקף נכסי הסיכון של  במסגרת הוראות-יחס הון מזערי לרכיבי סיכון 

יחס ההון המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים ). כהגדרתו בהוראה(תאגיד בנקאי ברמה נתונה של הון 

  .10.8%   יחס ההון של הבנק עמד על שיעור של2008 בדצמבר 31נכון ליום . 9%הינו 
 בנושא פרסם המפקח על הבנקים הנחיה על מדיניות חדשה 2005פברואר חודש ב – ביטוח אגב משכנתא

להלן בפרק ' לפרטים ר. (משכנתא לדיורמתן  שגובשה בשיתוף המפקח על הביטוח בנושא ביטוח אגב זה

  ").ביטוח אגב מתן משכנתא"

  מגזר הלוואות לרכישת או לבניית דיור
  .ההלוואות ניתנות בעיקרן למשקי בית).  פרטיים ידיעל(מגזר זה עוסק במתן הלוואות לרכישת יחידות דיור או לבנייתן 

  . מכלל האשראי לציבור 87.6%-ומהווה כ, זהו המגזר העיקרי בפעילות הבנק

   תוצאות פעילות המגזר

 ירידה, 2007 בשנת ₪ מיליון 18.0בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 12.5 במגזר זה הסתכם לסך של הרווח הנקי

  .הפרשה למיסים,  לדוח הדירקטוריון14עמוד '  ר– מהשפעת המס עיקרהת ב נובעהירידה. 30.6%-של כ

 ₪ מיליון 7.0 בהשוואה לסך של ,₪מיליון  5.6 הסתכמה בסך של 2008 בשנת לחובות מסופקיםההפרשה 

  .20.0%ירידה בשיעור של  ,2007בשנת 

 מזה ,2008בשנת  ₪ן  מיליו3,846.2סל של  מכספי בנק וכספי אוצר הגיע במגזר זה לסך כל מתן האשראי

 , בתקופה המקבילה אשתקד₪יליון  מ2,673.5 בהשוואה לסך של ,ברבעון הרביעי של השנה₪  מיליון 673.0

  .2007ברבעון הרביעי של שנת ₪  מיליון 1,019.1מזה 
  

  . לדוחות הכספיים24ביאור '  ר-לפירוט של הנתונים הכספיים לפי מגזרי פעילות 
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  מתן שירותים למדינה
ק נותן אשראי ומענקים לזכאים מכספי תקציב המדינה לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון ואגף החשב הכללי במשרד הבנ

  .יחודית לזכאיםיהבנק אינו מקיים פעילות שיווקית  .האוצר

  . את עמלות הטיפול של הבנקים בהלוואות לזכאיםבמשרד האוצר חק החשב הכללי בשנים האחרונות ש

 לבין החשב הכללי בין הבנק )שהוארכה לאחר מכן ( נכנס לתוקף הסכם חדש לתקופה של שנתיים2004  ביולי1החל מיום 

  .במשרד האוצר בעניין מתן הלוואות ושירותים נוספים לזכאים

 ,2004 ביולי 1ות שניתנו החל מיום בגין הלוואות חדש 1.08% עמלת גביה בשיעור של עד  מקבלעל פי ההסכם הבנק

  ).שהיה בהסכם הקודם (2.47% עד במקום שיעור של

 האוצר לביןבין הבנק  ההסכם.  לירידה הדרגתית בהכנסות הבנק מעמלת גביהגרמה, כאמור לעיל, ירידת שיעור העמלה

  . 2009 ביוני 30הוארך בשנה נוספת עד ליום , 2008 ביוני 30שעמד לפוג ביום  , נקודות1,700 מעל למתן הלוואות לזכאים

 נקודות 1,700 הלוואות לזכאים עד רז חדש בנושא האוצר הודיע לבנק כי בכוונתו לערוך מכ2008בחודש פברואר 

המכרז היה על שיעור המרווח שיקבל הבנק במסגרת ההסכם .  נקודות שיינתנו מכספי בנק1,000והלוואות מקום עד 

  . לביצוע הלוואות מכספי הבנק

, כאמור לעיל, לביצוע הלוואות לזכאיםבמשרד האוצר הכללי הבנק השתתף במכרז ובהתאם נחתם הסכם עם אגף החשב 

 בשנה נוספת יך אותוקיימת אופציה להארו, 2009 ביוני 30ליום ההסכם בתוקף עד . 2008 במאי 1 החל מיום ,מכספי בנק

   .הודעה מראשעם 

  .רותים למדינה בהכנסות הבנק בעתיד מתחום מתן שי בפעילות זולהערכת הנהלת הבנק לא צפויה פגיעה מהותית

  ".מידע צופה פני עתיד"בפרק ' למשמעות מושג זה ר". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 

  
  אסטרטגיה ושיווק

הן בתחום החדשנות והן , מתן השרותהבנק שם לעצמו ליעד להיות הבנק המוביל בתחום המשכנתאות לדיור הן ב

  .בהתאמה לצרכי הלקוח

 החברה בשיתוף עם , את פעילותו האינטנסיבית באמצעות מוצר מתווה דיסקונט2008שנת בך הבנק המשיבמסגרת זו 

, הכשרת יועצי משכנתאות, במקביל המשיך הבנק בהרחבת מספר הסניפים).  לדוח הדירקטוריון6-7עמודים ' ר(האם 

  .פרסום ושיווק

  . שבהם פועל הבנקאחריםהפעילות המגזרי ל סביח מיקד הבנק את מירב מאמציו במגזר זה שגדל מהותית 2008בשנת 
  

  :לשים דגש עלהבנק מתכונן 

 ). לדוח הדירקטוריון25 עמוד –א "פרויקט שי' ר ( הבנק פועל לשיפור תודעת השירות–שיפור השירות   .א

 . הבנק ימשיך לפרסם את שירותיו על פי צרכיו המשתנים–פרסום ושיווק   .ב

  .ם חדשי הבנק בוחן כל העת מוצרים–המצרה   .ג
  

  . לעיל"מידע צופה פני עתיד"בפרק ' למשמעות מושג זה ר". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 
  

   יחידת מגוריםבשעבודמגזר הלוואות לכל מטרה 
  .אלא כנגד שעבודה, מגזר זה עוסק בהלוואות הניתנות שלא במהלך רכישת או בנית יחידת דיור

  . האשראי לציבור מכלל6.1%-מגזר זה מהווה כ
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   תוצאות פעילות המגזר

 בשנת ₪ מיליון 9.4בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 8.3 לסך של 2008במגזר זה הסתכם בשנת  הרווח הנקי

 - ו"התפתחות ההכנסות וההוצאות", "הפרשה לחובות מסופקים" בפרקים לעיל' ר( 11.7%-כ של ירידה ,2007

  )."הפרשה למס"
  

של  כנסהלעומת ה, ₪מיליון  2.8 בהכנסה שלבמגזר זה  הסתכמה 2008בשנת  ההפרשה לחובות מסופקים

  .2007 בשנת ₪ מיליון 0.5
  

 בהשוואה לסך של ,₪ מיליון 90.9 לסך של  זה במגזר2008 מכספי בנק הסתכם בשנת סך כל מתן האשראי

  .12.3% - של כקיטון, 2007 בשנת ₪ מיליון 103.7
להשתמש בדירתו , משכנתא או שהיקף חוב המשכנתא בגינה נמוך יחסיתהבנק מציע לציבור שדירתו פנויה מ

  .בדומה להתנהגות הפירמה העסקית, כבטוחה לגיוס הון לשימוש משק הבית

  
  . לדוחות הכספיים24ביאור '  ר-לפירוט הנתונים הכספיים לפי מגזרי פעילות 

   מגזר הלוואות לרכישת או לבניית נכס מסחרי

 מכלל 5.0%-מגזר זה מהווה כ . לרכישת נכסים לשימוש מסחרי או עסקי או לבנייתםתהלוואומגזר זה עוסק ב

  .האשראי לציבור
  

   תוצאות פעילות המגזר
  
, 2007 בשנת ₪ מיליון 5.6סך של  לבהשוואה, ₪מיליון  6.0 לסך של 2008במגזר זה הסתכם בשנת   הנקירווחה

  ).  והפרשה למסהתפתחות ההכנסות וההוצאותבפרק  ,"הפרשה לחובות מסופקים"לעיל ' ר (.7.1%-עליה של כ
  

 מיליון 7.7  שלבהשוואה לסך ,₪ מיליון 4.2 של סךהסתכמה ב במגזר זה 2008 בשנתההפרשה לחובות מסופקים 

   .2007 בשנת ₪

  
 ₪ מיליון 68.0 בהשוואה לסך של ,₪ מיליון 67.2סך של  במגזר זה להסתכם מכספי בנק סך כל מתן האשראי

  .1.1%- של כ בשיעורירידה, המקבילה אשתקדבתקופה 
  

 במתן אשראי לרכישת נכס מסחרי לשימוש עצמי מתוך תפיסה שזהו תוך התמקדותהבנק נותן הלוואות אלה 

תוך בחינה מדוקדקת של כמו כן נותן הבנק אשראי לרכישת נכסים מניבים . מוצר משלים לצרכי משק הבית

  .טיב האשראי

  . לדוחות הכספיים24ביאור '  ר-לפי מגזרי פעילות לפירוט הנתונים הכספיים 

  י בניהפרויקטמגזר ליווי פיננסי ל
  .ים של בניה למגוריםפרויקטמגזר זה עוסק בליווי פיננסי סגור ל

ולכן כלולות בו גם " הלוואות לקבלנים"בעבר נקרא המגזר  . מכלל האשראי לציבור1.3%-מגזר זה מהווה כ

  .י בניהפרויקטים שלא אגב ליווי הלוואות שניתנו בעבר לקבלנ
  

  



           מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  41
 

   תוצאות פעילות המגזר

 ₪ מיליון 6.8 בסך של הפסדבהשוואה ל, ₪ מיליון 1.6 סך שלב 2008במגזר זה הסתכם בשנת   הנקיהרווח

לעיל '  ר.ההפרשה לחובות מסופקים במגזר זה מהיקף נבע בעיקרו 2007 בשנת ההפסד. 2007בשנת 

  . "התפתחות ההכנסות וההוצאות" "םהפרשה לחובות מסופקי "יםבפרק
  

בהשוואה לסך של , ₪ מיליון 1.0 בסך של 2008 במגזר זה הסתכמה בשנת לחובות מסופקיםההפרשה 

  . בגין לקוח במגזר2007 בשנת נובע בעיקרו מהפרשה שנערכההקיטון . 2007 בשנת ₪ מיליון 21.0
  

 ₪ מיליון 78.1 בהשוואה לסך של ,₪מיליון  63.5סך של  במגזר זה להסתכם מכספי בנק סך כל מתן האשראי

  .18.8%- של כקיטון, בתקופה המקבילה אשתקד
  . ערבויות בנקאיות וערבויות פיננסיות, במסגרת מגזר זה ניתנות ערבויות על פי חוק מכר דירות לרוכשים

בהשוואה , ₪ מיליון 787.9- הסתכמה ב2008 בדצמבר 31סך כל יתרת ערבויות על פי חוק מכר דירות ליום 

  .22.2%- של כעליה, 2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 644.9 -ל

 -בהשוואה ל, ₪ מיליון 47.5- הסתכמה ב2008 בדצמבר 31סך יתרת הערבויות הבנקאיות והפיננסיות ליום 

  .2007 בדצמבר 31 ליום ₪ מיליון 61.3

  . ובאזורי ביקושים למגורים בהיקף קטן ובינוניפרויקטהבנק מתמקד בליווי פיננסי של 

  .מותאם לקוח ואיכותי,  אנשי מקצוע ותוך תפיסה של שרות אישיעל ידיהליווי הפיננסי ניתן לקבלנים 

  . לדוחות הכספיים24אור בי'  ר-לפירוט הנתונים הכספיים לפי מגזרי פעילות 
  

  פעילות תומכת לכלל המגזרים
  מוצרי משכנתאות

  :הבאיםהבנק נותן משכנתאות במגזרים הפיננסיים 

 ;הלוואות שקליות צמודות מדד בריבית קבועה  -

 ;הלוואות שקליות צמודות מדד בריבית משתנה  -

 ;הלוואות שקליות לא צמודות בריבית משתנה  -

 ;הלוואות צמודות דולר בריבית משתנה  -

  .הלוואות צמודות יורו בריבית משתנה  -

של מסלולים שונים וזאת מתוך רצון לתפור לכל בכל אחד מהמגזרים הפיננסים מוצעים ללקוחות מגוון גדול 

  .לקוח את הפתרון המתאים לו

  
  מבנה התחרות

בנקים למשכנתאות שמוזגו והפכו לאגף בבנק מסחרי ,  בנקים למשכנתאות:בענף מתחרים מרבית הבנקים

  .חלק מחברות הביטוח מציעות אף הן משכנתאות, כמו כן. ובנקים מסחריים

   .מוטת מחיר באופן מובהקהתחרות בשוק הינה קשה ו
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  מחסומי כניסה ויציאה לענף
פעילות בתחום האשראי מחייבת מערך מכירות בפריסה ארצית על מנת להגיע לנקודות קצה וכן מערך תפעול 

  . לתמיכה בפעולות המכירה

  . הניהול והבקרה כפופים לרגולציה קפדנית

האמור . מציבים רף כניסה גבוה לתחוםאשר ,  וניהולידע מקצועי, ספיות גבוהות השקעות כהאמור לעיל מצריך

  .  לכל אחד ממגזרי הפעילות בנפרד גםרלוונטי
  

  עונתיות
החופשות , מתאפיינת בהקטנת היקף פעילות האשראי בתקופת הקיץאשר המשכנתאות קיימת עונתיות מסוימת בענף 

על ן "ופות אלו מבוצעים סקרי שוק וחיפושי נדל בתק,אך מנגד. הארוכות ובתקופות החגים וכן בחודשי החורף האחרונים

  .דבר שבא לידי ביטוי בענף המשכנתאות רק בסיום תקופות אלו, ן" שוק הצרכנים בענף הנדלידי

  מגמות במגזרים הפיננסיים
 במשכנתא נהגו לבחורעיקר משקי הבית .  מוטה מגזר צמוד מדדהיה מסורתיתשוק המשכנתאות לדיור בארץ 

ית קבועה כיוון שהיא נתפסת על ידם כבעלת הסיכון הנמוך ביותר והתואמת ביותר את צמודת מדד בריב

   .התנהגות הכנסתם

בעיקר מסלולים שקליים צמודי מדד בריבית משתנה , מגזרים פיננסים אחריםל מעבר בשנים האחרונות מורגש

 רת מריבית בנק ישראלת הריבית הלא צמודה הנגז עקב יריד2005מגמה החלה בסוף שנת ה. ושאינם צמודים

  . מוקדםפירעון עמלת מסלול שאינו כוללהלקוחות העדפת עקב ו
הניתנות בחודשים  מההלוואות 60%-הורדת הריבית החדה על ידי נגיד בנק ישראל הביאה לכך שמעל ל ,כמו כן

  .האחרונים הינן במגזר הלא צמוד בריבית פריים

  גיוס מקורות לכל מגזרי הפעילות
 האם החברה מעמידה ,עם תחילת הפעילות במסגרת מתווה דיסקונט, 2007שניה של שנת החל מהמחצית ה

האשראי המבוצע במסגרת זו מהווה . לבנק את כל המקורות למשכנתאות הניתנות במסגרת מתווה דיסקונט

 ולכן מרבית המקורות 2007החל מהמחצית השניה של שנת , על ידי הבנק ניתןאשר  מסך האשראי עיקריחלק 

  . האםהחברה הינם מ2007מגייס הבנק החל מהמחצית השנייה של שנת ש

  ".מצב הנזילות וגיוס המקורות"פרק ' ר. לבנק אין מערכת גיוס מקורות ישירות מהציבור

  ). לדוח הדירקטוריון17עמוד (דירוג פיקדונות '  ר– 2008פיקדונות הבנק דורגו בשנת 

וזאת , מ" פער המחניהולתוך ,  ככל האפשרוצמצום עלותםות  בבנק עוסק בגיוס המקורכלכלי-י הפיננסאגףה

שראי השונים  מסלולי האלתמחור אחראי כלכלי-י הפיננסאגףה .בהתאם לתנאי השוק והחלטות הדירקטוריון

  .בהתאם לעלות המקורות ולקביעת מחירי האשראי המינימלי

  שיווק מוצרי משכנתא
לתנאים הכלכלים , גוונים בהתאמה לצרכים המשתנים של הציבורהבנק עוסק בשיווק ופרסום מוצריו המרובים והמ

  .המשתנים ולמגמות במשק

 2007 יוליחודש  החל מיצא הבנק, במסגרת זו. הבנק בוחן כל העת דרכים חדשות ומקוריות להתאמת מוצריו לצרכי הציבור

ממשיך הבנק , במקביל .קיים נוספיםא הבנק בפרסומים שיוו יצ2008ובשנת  .במסגרת מתווה דיסקונט מקיף שיווקי ךבמהל

  .משרד הביטחון ועוד, ים"אחמ, סטודנטים, תושבי חוץ, קבוצות רכישה:  כגוןאוכלוסיות מגוונותקרב  את פעילותו בלהרחיב
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  ביטוח אגב מתן משכנתא

במהלך  .דורש הבנק מלקוחותיו ביטוח נכס ובחלק מהמקרים ביטוח חיים,  הבנקעל ידיכבטוחה נוספת לאשראי שניתן 

  .  נקבעו הסדרים חדשים בתחום פעילות הבנקים למשכנתאות בשיווק ביטוח אגב מתן משכנתא לדיור2005שנת 

הלקוח היה . בעודו מהוה סוכן ביטוח לענין זה,  זה באמצעותוביטוחבמשך שנים רבות הציע הבנק ללקוחותיו לבצע 

הבנק הקים  .א מציע עוד הבנק ביטוחים אלה כסוכן ל2006 בינואר 1-החל מ. רשאי לבחור בבנק או בכל סוכן אחר

סוכנות הביטוח פועלת . שהינה סוכנות ביטוח, מ"בע) 2005(דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח , חברת בת

 היולסוכנות הביטוח . באופן עצמאי ומשווקת את הביטוחים באמצעות מוקד טלפוני הנפרד מהמוקד הטלפוני של הבנק

  .₪ אלפי 928סך של ב  רווח נקי סוכנות הביטוחלהיה  2008 בשנת .ליים בשנים הראשונות לקיומה תפעוהפסדים

  ההון האנושי
  2007שנת   2008שנת   

   שעותועובדים לפי נוספות בשקלול שעות ייחוס מספר משרות מגזר פעילות
  331 366  לרכישת או לבניית דיורהלוואות

  21 23  בשעבוד יחידת  מגוריםהלוואות

הלוואות לרכישת או לבניית נכס 

 19 מסחרי

18  

  14 6 י בניהפרויקטליווי פיננסי ל

  384 414 סך הכל

  
  מבנה הארגון

 סינוף ופריסה
הפועל בסניף  VIP סניף ,)וחיפה א"ת( סניפים ראשיים שנימהם , )סניפים וסניפונים(נקודות מכירה  72-הבנק פועל ב

 סניפונים המצויים בתוך סניפי בנק דיסקונט לישראל 67-ו) ובמודיעיןג "בבורסה בר(  שני סניפים עצמאיים,א"בתהראשי 

   .מ או בסמוך להם"בע

  . 2009פריסתם ויעילותם במהלך שנת , לבחון את מיקומי הסניפיםבכוונת הבנק 

  .שער הבנק לכל פניות הלקוחותאשר הרחיב את פעילותו והפך להיות  לבנק מוקד טלפוני ,כמו כן

". מידע צופה פני עתיד"לעיל בסעיף ' למשמעות מושג זה ר". מידע צופה פני עתיד" הינו מידע המופיע לעילחלק מה

הערכות ותוכניות אלה עשויות להשתנות בשל . מידע זה מתבסס על תוכניות הבנק והערכותיו למועד עריכת הדוחות

  .ב"מגבלות רגולטוריות וכיוצ, שינוי בתנאי השוק

  מבנה ארגוני
  : המשך הבנק לפעול במבנה זה לפיו2008 בשנת

מנהל . ן מסחרי גדול"י בניה ואת האשראי לנדלפרויקטמנהל את האשראי לליווי פיננסי של האגף העסקי 

כולל אחריות לבניית , אחראי על כלל האשראיאשר  ,האגף משמש גם כקצין האשראי הראשי של הבנק

  .הועברו גם מחלקות הגביה והביטוח תחת אחריותו, 2008 בספטמבר 24ביום . מדיניות האשראי ויישומה
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האגף אחראי לקשר עם הלקוחות  .פרסום ומכירות, וכן לשיווק אחראי על כל סניפי הבנק שיווק ומכירותאגף 

מנהל האגף אחראי לקביעת מדיניות השיווק של כל .  ושרות לקוחותמחלקת הישיריםובכלל זה , על כל היבטיו

  .מגזרי הפעילות בבנק

  –הפעילות העסקית נתמכת בארבע זרועות מטה 

לניהול תזרימי , לגיוס המקורות וניהולם,  הנכסים וההתחייבויותתיקלניהול  אחראי  כלכלי הפיננסיאגףה

  האגף כמו כן עוסק. מוצרי הבנקולתמחורלניהול ההשקעות הפיננסיות של הבנק , המזומנים של הבנק

  .בניתוחים והערכות כלכליות

פעולתו . הן זו העסקית והן זו התפעולית, אחראי להיבטיים המשפטיים של התנהלות הבנקמשפטי  האגףה

 , מזכירות הבנק.נעשית באמצעות עורכי דין פנימיים תוך הסתייעות בעורכי דין חיצוניים עליהם הוא מפקח

  .לאגף המשפטיכפופות , מחלקת ביצוע בטחונות ומחלקת מעקב בטחונות
  

  לנושא,חשוביות בבנקיליות והמ אחראי לתפעול השוטף של כל המערכות התפעותפעולטכנולוגיה ואגף 

  .ולוגיסטיקה רכש ילנושאומשאבי אנוש 

על הרישום החשבונאי השוטף בבנק ועל הכנת דיווחים ,  אחראי על הכנת הדוחות הכספייםאגף החשבות

  .לדירקטוריון ולגורמי הפיקוח השונים, שונים להנהלת הבנק
  

  ים במבנה הארגונישינוי

  .אגף עסקי ואגף שיווק ומכירות אוחדו לאגף אשראילאחר תאריך המאזן אישר דירקטוריון הבנק שינוי במבנה הארגוני לפיו 

לרבות מוקד , ינוף פרטיים ועסקיים באמצעות מערך הס–אגף זה יהיה אחראי לניהול ממשקים מול כלל לקוחות הבנק 

  .הגביה והביטוחהישירים ומחלקות 

בחינה ,  חיתום-ת המערך העורפיו יחידיוכפפו אליולניהול הסיכונים ובתוקף כך גם את האחריות האגף הפיננסי יכלול 

  .וביצוע בבנק

  .ל"מחלקת השיווק תוכפף ישירות למנכ

  .1.6.09הבנק הכריז על השלמה הדרגתית של המהלך שאמור להסתיים עד ליום 
  

  ההון האנושי
באמצעות  ועובדים המועסקים בשקלול עובדי המוקד הטלפוני ,בהתחשב בשעות נוספות(ות מצבת כח אדם במונחי משר

  .7.8%-גידול של כ, 2007 בשנת 384- בהשוואה ל,414 עמדה על 2008לשנת ) חברות כח אדם השמה ומחשוב

  .וכן מהתמקצעות נוספת של גורמי המטה,  מהרחבת פריסת סניפוני הבנקבעיקרוהגידול נובע 

 אלפי 174-בהשוואה ל, ₪ אלפי 176- הסתכמה ב2008הממוצעת של השכר הישיר למשרת עובד בבנק בשנת העלות  

  .1.1% - בשיעור של כעליה, 2007 בשנת ₪

  . 2007סוף שנת  ב42%-בהשוואה לכ, 2008 בסוף שנת 43%-מד על כ בעלי השכלה אקדמאית מלאה בבנק עשיעור
  

  השקעות בכח אדם

  .ולהדריך את עובדיו 2009בשנת להמשיך ומתכנן ח ההון האנושי הבנק מודע לצורך בטיפו

במסגרת זו ניתן דגש . הבנק הגדיר יעד להעצמת עובדי הבנק ובמיוחד אלו המשרתים את הלקוחות בסניפים ובמטה

כחלק מהמאמץ לשיפור השרות ורמת  שביעות הרצון של , להעלאת רמת המקצועיות ורמת השרותיות של העובדים

  .  עובדיו או במיקור חוץעל ידילבנק אין מרכז הדרכה עצמאי וההדרכות מבוצעות  .הבנקלקוחות 



           מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  45
 

, מכירות וגביה,  של הדרכות הבנק ובכלל זה הדרכות מחלקתיות בנושאי שירותמשך הבנק המתכנן 2009בשנת 

העובדים , כמו כן. יםהכשרות מקצועיות בנושאים כלכליים ופיננסיים ובנושאי מיחשוב ומפגשים אגפיים ממוקדי נושא

  .בסניפוני הבנק יקבלו הכשרה יחידנית מקצועית ושרותית כאחד

  . ובמוקדי הישיריםלהכשרתם כיועצי משכנתאות בסניפים החדשים שיוקמו, במקביל תבוצע הכשרה לעובדים חדשים

  ".ה פני עתידמידע צופ"בפרק ' למשמעות מושג זה ר". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 
  

 רכוש קבוע ומתקנים
  . הבנק מטה מסכום זה מהווה מבנה81%-כ. ₪מיליון  48.2רכוש הקבוע בבנק מסתכם בסך של ההיקף 

סך . אביב-תל, 16-18 ממבנה הבנק הממוקם בסמטת בית השואבה 50% נחתם הסכם לרכישת 2008בחודש מרס 

  .₪ מיליוני 27.1- הסתכמה ב, שבוצעה ברבעון השני של השנה,מבנה ברכישת הההשקעה

  מבנה מטה הבנק
 16-18המשמש את מטה הבנק וממוקם ברחוב סמטת בית השואבה בבעלות הבנק נו בנין משרדים מבנה מטה הבנק הי

וכן ,  הבנקעל ידי יםחמש קומות משרדים ומרתף המאוכלסהפרוס על פני , ר" מ2,900-המבנה בעל שטח של כ. א"בת

  .חניון תת קרקעי

  . מבנה מטה הבנק והתאמתו לצורכי הבנק המשתניםנמצא בתהליך שיפוץ הדרגתי של הבנק

במסגרת הרכוש  .₪ מיליון 3.3- כשל מתוכננת השקעה 2009 בשנת .₪מיליון  0.5- הושקעו בשיפוץ כ2008בשנת 

  . מבנה והתאמתו לצורכי הבנקההקבוע נכללות השקעות הבנק בשיפוץ 

מידע זה ". מידע צופה עתיד"לעיל בסעיף '  זה רמושגלמשמעות ". מידע צופה עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 

 להשתנות בשל שינוי בתנאי עשויותתוכניות אלה . מתבסס על תוכניות הבנק והערכותיו למועד עריכת הדוחות הכספיים

  .ב"וכיוצ, החלטות תקציביות פנימיות, השוק
  

  מבנים נוספים
ממוקם ביבנה ומשמש השני , האחד משמש את הסניף הראשי בחיפה: ים מבנים נוספארבעההבנק שוכר 

צרכי  להשלמת ים ומשמשא" בת35 והרביעי ברחוב מונטיפיורי א" בת96השלישי ברחוב אלנבי  ,לצורך ארכיון

  .המבנה הראשי של הבנק

  .₪ מיליון 1.1- לצרכי הבנק הייתה בסך של כאלה 2008בשנת בהתאמת מבנים ההשקעה 

  . מתוכננת סגירת הארכיון ביבנה והעברתו למיקור חוץ2009ת במהלך שנ

". מידע צופה עתיד"לעיל בסעיף ' ר זה מושגלמשמעות ". מידע צופה עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 

 להשתנות עשויותתוכניות אלה . מידע זה מתבסס על תוכניות הבנק והערכותיו למועד עריכת הדוחות הכספיים

  .ב"וכיוצ, החלטות תקציביות פנימיות, נאי השוקבשל שינוי בת

  סניפי הבנק

בהתאם להסכם זה קיבל הבנק מעמד . 2002הפעלת סניפוני המשכנתאות בסניפי בנק דיסקונט מעוגנת בהסכם משנת 

  "). הסכמים עם חברת האם"להלן בפרק ' ר(רשות בלבד בסניפונים בעוד שהחזקה נשארת בידי בנק דיסקונט -של בר
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   כיון הבנקאר
 עתיר ניירת והתיקים מטבעו  הינו,מבנה פעולת מתן המשכנתא וניהולה. ארכיון הבנק הינו ארכיון של תיקים פיסיים

  .ל התיקים נשמרים בכספות מיוחדותמסמכי הליבה ש. הפיסיים גדושים ומלאים

ב ונדרש כח אדם רב יחסית לשינוע הצורך היומיומי של יחידות הבנק לשימוש בתיקים הינו ר. לבנק מספר מתחמי ארכיון

  . מחדשן ולתיוקןלאיסופ, יון ליחידות הנזקקות להםהתיקים ממתחמי הארכ

אי לכך החל הבנק .  רבותכח אדםהבנק העריך כי תלות כזו בתיקים פיסיים מהווה סיכון תפעולי וכן צורכת תשומות 

נותחו תהליכי העבודה ואופיינו צרכי הארכיב , בבנק מופו כל סוגי המסמכים 2005במהלך שנת .  ארכיב ממוחשבפרויקטב

  . המבוקש

במתכונת של טיפול , תהליכי עבודהב התוך שילוב, 2006הסריקה בפועל החלה בראשית הרבעון השלישי של שנת 

ולגבי היתרה עיקר החומר והמידע , התיקים שבוצעו קודם בחלקם נסרקים בתעדוף פנימי. מועדף לתיקים חדשים

  .עבודה השוטפת מצוי בתיקים הפיסייםהנדרשים ל

רת מסלולי  הרחבת יחידת הסריקה כמענה לתיקים היסטוריים כחלק מתוכנית כוללת ליציבוצעה 2008במהלך שנת 

  .דרשים לעבודה שוטפת בבנקסריקה של כל התיקים הנ

מידע זה  ".ע צופה עתידמיד"לעיל בסעיף '  זה רמושגלמשמעות ". מידע צופה עתיד"חלק מהמידע המופיע לעיל הינו 

 להשתנות בשל שינוי בתנאי עשויותתוכניות אלה . מתבסס על תוכניות הבנק והערכותיו למועד עריכת הדוחות הכספיים

  .ב"וכיוצ, החלטות תקציביות פנימיות, השוק
  

  הערכות לשעת חירום
  

  :פעילות הבנק במסגרת הערכות לשעת חירום

  .טפות מתבצעות בדיקות שו–גנרטור חרום   -

  . גיבוי חם מבוצע מידי יום– )DRP(אתר גיבוי   -
  

   שדרוג מערכות ידע ומיחשוב– "שמים" פרויקט - מערכת המחשב
. מערכות המחשב של הבנק הינן בנות שנים רבות ותמיכתן בצרכים המודרניים של הפעילות הבנקאית הינה מוגבלת

 . מוגבלת אף היא, 2כגון יישום הנחיות באזל , ייםבנוסף יכולת המערכות הממוחשבות לספק מענה לצרכים עתיד

שיפור ושדרוג ,  להקצות כלים ומשאבים לפיתוח2007לאור האמור לעיל החליט דירקטוריון הבנק בחודש פברואר 

בעל ותק וניסיון במערכות , לצורך יישום החלטה זו שכר הבנק שירותי יועץ מיחשוב חיצוני. מערכות המיחשוב של הבנק

  .שיסייע לבנק במיפוי הפער בין המצוי לרצוי ובבניית תכנית אב למיחשוב, בנקאיות

בתוכנית . בנוסף הוטל על צוות יועצים טכנולוגיים ויישומיים להכין תוכנית עבודה רב שנתית לשדרוג המערך הקיים

. וט שנתיתסדר העדיפויות בישומן תוך פריסתן על ציר הזמן ברמת פר, העבודה הוגדר אוסף המטלות הנדרשות

  .שנתית-מתכנית העבודה נגזרה גם דרישה תקציבית רב

  . השלים הבנק הסבה של מערכות המחשב לטכנולוגיה מודרנית היכולה לתמוך בפרויקטים עתידיים2005יצוין כי בשנת 

ההערכה התקציבית הוצגה להנהלת . כחלק מהכנת תוכנית העבודה הרב שנתית הוכנה גם הערכה תקציבית ליישום

מתוך הבנה כי מתן מענה הולם לצרכי הבנק מהווה תנאי , לועדת המחשוב ולועדת הביקורת ואושרה על ידם, נקהב

  .הכרחי לפעילותו
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 שנים ועלותו הישירה 4-הפרויקט צפוי להימשך כ. 2007אושר על ידי דירקטוריון הבנק בחודש פברואר " שמים"פרויקט 

 השנים תשומות עקיפות בהיקף של 4 צפוי הבנק להקצות לפרויקט במהלך בנוסף. מ"כולל מע$  מיליון 10צפויה להיות 

  .מרביתן תשומות כח אדם ותמיכה בפרויקט$,  מיליון 2-כ

  . ₪ מיליון 15.0 הסתכמה בסך של 31.12.08עד ליום " שמים"ההשקעה הכוללת בפרויקט 

נק במחצית הראשונה של שנת במקביל להתקדמותו בחנה הנהלת הב. הפרויקט אושר במתכונת של פיתוח עצמי

 אושרה בדירקטוריון החלופה של המשך מימוש הפרויקט במתכונת 2008בחודש יוני .  חלופות להמשך מימושו2008

  .משולבת של פיתוח עצמי והתממשקות בעתיד למערכות בנק דיסקונט

או בדל שירותי /מ ו"ל בערכשו בנק דיסקונט לישרא, כמפורט להלן, במסגרת הסכם מיקור חוץ של מערכות המיחשוב

בהתאם לעלות , י הבנק"או פותחו ע/מ מהבנק את מלוא זכויות הבעלות בפרויקט שמים שנרכשו ו"מחשוב ומנהלה בע

  .₪ מיליון 15 -דהיינו סך של כ, 2008שנצברה עד סוף 

  
  )לרבות פרויקט שמים(מיקור חוץ של מערכת המיחשוב של הבנק 

חברה בת בבעלות מלאה של בנק , מ"בדל שרותי מחשוב ומנהלה בעומ "ראל בעעם בנק דיסקונט ליש התקשר הבנק

,  למיקור חוץ של שרותי המחשוב הכולל את כל מערכות המיחשוב")בנק דיסקונט:"בסעיף זה להלן ביחד(,דיסקונט

  .2008בחודש דצמבר , לרבות פרויקט שמים

ותים המאפשרים ביצוע של כל סוגי העסקאות את מלוא השיר, מבנק דיסקונטעל פי ההסכם שנחתם  הבנק יקבל 

בשלב . הבנקאיות עצמן וביצוע פעולות נלוות על פי דרישות הגורמים המפקחים והחוקים השונים החלים על הבנק

בשלב השני "). המערכות הקיימות: "להלן(הראשון יינתנו השירותים תוך השענות על המערכות הנוכחיות של הבנק 

השלמת המעבר לשימוש מלא במערכות דיסקונט מתוכנן .  מערכות המחשוב של בנק דיסקונטהשירות יינתן על בסיס

  .2011לחודש מרס 

בהתאם לעלות , או פותחו על ידי הבנק/בנק דיסקונט רכש מהבנק את מלוא זכויות הבעלות בפרויקט שמיים שנרכשו ו

  .₪ מיליון 15 -דהיינו סך של כ, 2008שנצברה עד סוף שנת 

 לאחר ,בנוסף. תמורת הזכות להשתמש במערכות בנק דיסקונט₪ '  מ25 לבנק דיסקונט סכום כולל של הבנק ישלם

 הבנק ישלם לבנק דיסקונט תשלומים שוטפים שיחושבו לפי חלקו היחסי ,השלמת המעבר לשימוש במערכות דיסקונט

 עד להשלמת המעבר  .לשל הבנק בפעילות הכוללת של מערך המיחשוב של בנק דיסקונט בהתאם לעלויות בפוע

  .ישא הבנק בעלויות השוטפות של המערכות הקימות על פי עלותן בפועל, לשימוש במערכות דיסקונט

, שיטה לשילוב דרישות הבנק בתוכנית העבודה, רמת השירות, הנושאים שנכללים בהסכם מתייחסים לתכולת השירות

  .יותתקופת ההתקשרות ואופן סיומה וכן מודל תמחור לקביעת עלו

כולל בקרה על רמת השירותים , ל טכנולוגיות ותפעול של הבנק ימשיך לשאת באחריות על כל המיחשוב בבנק"סמנכ

  .שתספק החברה האם
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  הסכמים עם חברת האם 
  מתווה דיסקונט

יצאה , מתוך הבנה של חשיבות המשכנתא כמוצר עוגן קמעונאי לגיוס לקוחות חדשים ולשימור לקוחות קיימים

  .שלווה בקמפיין פרסומי נרחב, במתווה משכנתא בריבית אטרקטיבית 2007בחודש יולי צת דיסקונט קבו

  .קובעת מיהם הזכאים למתווה דיסקונט ומנפיקה להם אישור זכאות למתווה דיסקונט, בנק דיסקונט, חברת האם

בקריטריונים של בכפוף לעמידתם , הבנק מעמיד לבעלי אישור זכאות אלו משכנתאות בריבית אטרקטיבית

  .הבנק למתן אשראי

  .חברת האם מעמידה לבנק מקורות בהתאם לתנאי המשכנתא ששווקה בניכוי מרווח שנקבע מראש

באותם נהלים בהם , הבנק נושא בסיכון האשראי ולפיכך נוקט הבנק בעסקאות ללקוחות בעלי אישור זכאות

  .אי בכל עסקהנוקט לגבי לקוחותיו האחרים בבואו לבחון את מתן האשרהוא 
  

  אתר הגיבוי
בבעלות בת חברה , מ"ל שירותי מיחשוב ומנהלה בע" חתם הבנק הסכם לשכירות משנה עם בד2005 בדצמבר 1ביום 

 ,קרוחציוד והגיבוי של הבנק וכן להקמה ותפעול של אתר גיבוי מהההסכם מתייחס להצבת . מלאה של בנק דיסקונט

 ההסכם למיקור חוץ בנושא המיחשוב שנחתם עם חברת האם בחודש .טבשטח אתר הגיבוי המרכזי של בנק דיסקונ

  .2005 בדצמבר 1 מתייחס גם לאתר הגיבוי ובא במקומו של ההסכם שנחתם ביום 2008דצמבר 
  

   ודמי שיווקהסכמי סניפונים
יסקונט  בנק ד נחתם הסכם בין הבנק ובין בנק דיסקונט להפעלת דלפקי משכנתאות בסניפי2002 באוקטובר 28ביום 

זמן והוא מוארך בההסכם אינו מוגבל  .לקוחות שמפנה בנק דיסקונט לבנקולתשלום דמי שיווק בגין  בשטחים שיוקצו לבנק

  .באופן אוטומטי כל שנה לתקופה נוספת של שנה אחת

בעוד שהחזקה נשארת בכל עת בידי בנק , רשות בלבד בדלפקי המשכנתאות-בל הבנק מעמד של בריקבמסגרת ההסכם 

  .יסקונטד

  .אשר מפעילים אותם באופן שוטף ורציף בשעות קבלת הקהל,  עובדי הבנקעל ידידלפקי המשכנתאות מאוישים 

תוך מתן , ם כלכלייםמשיקולי,  רשאי לסיים פעילותו בדלפק כלשהואף כי הבנק, הקמת הדלפקים נעשית בהסכמה הדדית

  . יום90הודעה מראש של  

דיסקונט יספק לבנק שירותי שינוע של דואר פנימי וכן שירותי רשת לעמדות המחשב במסגרת ההסכם נקבע עוד כי בנק 

  .בדלפקים

  
  )לרבות פרויקט שמים(מיקור חוץ של מערכת המיחשוב של הבנק 

מ ועם בדל שרותי מחשוב " אושר בדירקטוריון הסכם עם בנק דיסקונט לישראל בע2008בחודש אוקטובר 

 .לרבות פרויקט שמים, תי המחשוב הכולל  את כל מערכות המיחשובלמיקור חוץ של שרו, מ"ומנהלה בע

  . לעיל46-47ים עמוד' לפרטים נוספים ר
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  הצעת רכש מלאה
כל . נ. ע₪ 1לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות ") המציע"להלן (מ " פנה בנק דיסקונט לישראל בע14.3.07ביום 

 336בהתאם לסעיף , בהצעת רכש מלאה, בהצעה לרכוש מהם) הבהתאמ" המניות"ו" הניצעים: "להלן(אחת של הבנק 

את כל המניות המוחזקות על ידי , 2000 -ס "התש, )הצעת רכש( ולתקנות ניירות ערך 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות

  . והכל על פי תנאי מפרט אשר פרסם בנק דיסקונט, הניצעים

, ה החברה לחברה פרטית  כהגדרתה בחוק החברות הפכ7.5.07 נענתה הצעת הרכש המלאה וביום 3.5.07ביום 

  .1999  -ט"התשנ

  . בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב נמחקו ניירות הערך של הבנק מן המסחר בבורסה9.5.07ביום 

דיסקונט   הושלם הרישום במרשם רשם החברות של כל מניות הבנק שהיו בידי הציבור על שם בנק19.11.2007ביום 

התקבל אישורה של הרשות לניירות ערך לפיה הבנק אינו כפוף עוד לחוק  23.12.2007ביום , כמו כן. מ"ל בעלישרא

 . לחוק והתקנות שהותקנו על פיו'  וכי לא חלות עליו חובות הדיווח הכלולות בפרק ו1968 -ח "התשכ, לניירות ערך

  
 השליטה בבנק

 100% תהמהוו, כל אחת של הבנק. נ. ע₪ 1 מניות רגילות בנות 1,319,173- במ" בעלמועד דוח זה מחזיק בנק דיסקונט

  .ומכח ההצבעה בו בנקמהון המניות המונפק של ה

  השליטה בקבוצת דיסקונט
  .  מהון המניות המונפק של בנק דיסקונט ומכח ההצבעה בו57.09% החזיקה מדינת ישראל 2006 בינואר 31עד ליום 

וממשלת ישראל מצד אחד . י.בין נכסים מ, 2005 בפברואר 1שנחתמה ביום העסקה  הושלמה 2006 בינואר 31ביום 

: להלן ביחד(ן אולבין תאגיד בשליטת מר רובין שרלבין תאגיד בשליטת משפחת ברונפמן ואחרים ") הממשלה: "להלן(

  :לפיה, למכירת גרעין השליטה בבנק דיסקונט, מצד שני") הרוכשים"

  . מהונו המונפק26%המהוות סקונט יהרוכשים רכשו מניות של בנק ד  -

 המונפק מהונו  נוספים25%יות נוספות המהוות עד לרכוש מהממשלה מנ,  שנים3לתקופה של , הרוכשים קיבלו אופציה  -

  .של בנק דיסקונט  

  .נערכו הסדרים לעניין תיאום הצבעה והפעלת השליטה בבנק דיסקונט  -

  .ןאשר - נק דיסקונט לקבוצת ברונפמןעברה השליטה בב, כאמור, בעקבות השלמת העסקה

דכנו הרוכשים י ע2009בחודש פברואר .  מבלי שמומשה2008פקעה בסוף שנת , כאמור לעיל, האופציה שקיבלו הרוכשים

  . בבנק דיסקונטם ביניהם בכל הנוגע למינוי דירקטוריסדרוהמדינה את הה

  מיסוי

  .1985–ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה( חלות הוראות מס הכנסה על הבנק

מוטלים על פעילותו מס שכר ומס רווח ,  וככזה,1975-ה"התשל, ך מוסףהבנק הוגדר כמוסד כספי לענין חוק מס ער

  .בהתאמה,  מהשכר ששולם ומהרווח15.5%ששיעורו כיום 

 .36.80% 2008בשנת  ו38.53% 2007בשנת , 40.65% ה הי2006 על הבנק בשנת חלטטוטורי אשר סשיעור המס ה

  .35.06% ואילך יחול שיעור מס של 2010 ובשנת 35.93%יחול על הבנק מס בשיעור של  2009בשנת 
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 1985 -ה "התשמ) תיאומים בשל אינפלציה(ביטול חוק מס הכנסה 

חוק : להלן( 1985 -ה"התשמ) ינפלציהתיאומים בשל א(אישרה הכנסת את ביטול חוק מס הכנסה , 2008 בפברואר 26ביום 

בהוראות המעבר קיימת .  תוך קביעת הוראות מעבר2007 תחולתו של חוק התיאומים הסתיימה בשנת המס ).התיאומים

 תנוכה מחצית ממס השכר 2008בשנת . התייחסות לחישוב מס הרווח של מוסדות כספיים שיותר בניכוי מס השכר ששולם

. בניכוי דמי הביטוח שנוכו משכר העובד, לאומימוסד כספי ישלם מס שכר גם בגין סכומים ששולמו על ידיו לביטוח ה. בלבד

בניכוי מחצית מדמי הביטוח הלאומי ,  יחול התיקון רק לגבי מחצית מהסכומים ששילם המעביד לביטוח הלאומי2008בשנת 

 תגרום לעליה 1%כך שכל עליה במדד המחירים לצרכן של , הוצאות המס של הבנק יגדלו בשנים הבאות. שנוכו משכר העובד

  .בהוצאות המס בהשוואה להוצאות המס לפני ביטול החוק₪  מיליון 3-כשל 

  .₪ מיליון 13.5- ההפרשה למס בסך של כהינה הגדלת  2008 בשנת 4.5%השפעת עליית המדד בשיעור של 

  
    חקיקה ופיקוח

, ודיים כאמורגם אם אינם ייח, וחלקם, תקנות והוראות שחלקם ייחודיים למערכת הבנקאית, הבנק פועל במסגרת חוקים

  .משפיעים על מקטעים מהותיים בפעילותו

מהווים , חוקי הבנקאות השונים והוראות ניהול בנקאי תקין אשר מפרסם המפקח על הבנקים מעת לעת, פקודת הבנקאות

  . את הבסיס החוקי והמרכזי לפעילותו של הבנק

את מערכות , תנאי השליטה והבעלות בחברות בתאת , את הפעילות המותרת לבנק ואת גבולותיה, בין היתר, אלו מגדירים

  . את השימוש בנכסי הבנק ואת אופן הדיווח על הפעילות האמורה למפקח ולציבור, היחסים בין הבנק ללקוחותיו

כך למשל החקיקה הקשורה . חובות וכללים ספציפיים, והבנק בכללם, מטילים על בנקים, בנושאים ייחודיים, חוקים נוספים

  .'חקיקה הקשורה בהלוואות לדיור וכו, חוק נתוני אשראי, נת הון ואיסור מימון טרורבאיסור הלב

לעניין זה ראוי . בנוסף לאלה קיימת חקיקה נוספת שבשל הקשר שלה לפעילות הבנק יש לה השפעה רבה על התנהלותו

  .  ועודשוניםהמס החוקי את , םדיני פירוקים וכינוסיאת , דיני ההוצאה לפועלאת , את דיני הערבות, בין היתר, להזכיר

פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדוח אשר משפיעים או עשויים להשפיע באופן , בתמצית, להלן

  .משמעותי על פעילות הבנק

 חוק הוצאה לפועל בעניין הגנת דיור חלופיתיקון ל .1

 בין ,בתיקון נקבעו.  בקריאה שניה ושלישיתאה לפועלוצלחוק הה 21 את תיקון 4.11.08מליאת הכנסת אישרה ביום 

 דירת מגורים באזור במקרה של מימוש משכנתאלחייב שר יבטיחו א,  הוראות בנוגע לחובת מתן דיור חלופי,היתר

במקרים .  חודשים18במשך תקופה מוגבלת של עד , התואמת את צרכיו ואת צרכי בני משפחתו הגרים עימו, מגוריו

שווי הסידור החלוף יהא בסכום המאפשר לחייב לשכור דירת . ל ראש ההוצאה לפועל להאריך את התקופהחריגים יוכ

שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין . מגורים באזור מגוריו התואמת את צורכי החייב ובני משפחתו הגרים עימו

בטרם יורה ראש . ים עבור הסידור החלוףע התשלומהתאמת דירת המגורים לצורכי החייב ולעניין הדרך והמועד לביצו

 לבקש לעכב את ההחלטה בעניין מכירת הנכס  יוכלהחייבו,  יקיים דיון במעמד הצדדים,פ על מתן דיור חלוף"ההוצל

  .לצורך מינוי עורך דין מטעמו

כנתא שנכרתו לפני לעניין הסכמי משכון ומש. ההוצאות בגין דיור חלופי יהוו חלק מהחוב וניתן יהיה לגבות אותן מהחייב

כי לא הובהרה לחייב , נקבע כי החייב לא יהיה זכאי לדיור חלוף אלא  אם הוכח לרשם ההוצאה לפועל, יום תחילת התיקון

. במסגרת הרפורמה יכונן מסלול מקוצר להגשת בקשות לביצוע פסקי דין. זכותו לדיור חלוף ומשמעות הויתור עליה
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במקרים אלה .  10,000₪ך מהיר בקשות לביצוע פסקי דין ושטרות עד לגובה של במסלול זה יוכלו נושים להגיש בהלי

יפעל מערך הגבייה בלשכות ההוצאה לפועל באופן עצמאי ויטיל עיקול על כלי רכב של בעל החוב ועל כספים השייכים לו 

 פירוט תנועות בחשבון בין היתר יוכל ראש ההוצאה לפועל לקבל מהבנקים ומגופים נוספים. ונמצאים ברשות צד שלישי

עוד נקבע בתיקון לחוק כי השימוש בפקודות מאסר המשמשות כאמצעי לחץ על החייב . ופירוט על הוצאותיו של החייב

ובחלוף שנתיים יבוטלו לחלוטין לשם  בחינה מחודשת , ומעלה ₪ 2000יצומצם בשנתיים הראשונות לחוק לחובות של  

  . בדבר יעילותן

  .השפעת התיקון לחוק על תוצאות הפעילות של הבנק עלולה להיות מהותיתלהערכת הנהלת הבנק 

 " סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"הוראה בנושא  .2

  .1.1.2010 ליישום החל מיום , הפיץ הפיקוח על הבנקים הוראה סופית בנושא2007 בדצמבר 31ביום 

ועל הוראות רשויות ) FAS 114(ב "על תקני חשבונאות בארה, יתרבין ה, המבוססת, על פי ההוראה

יידרשו התאגידים הבנקאיים לערוך הפרשה נאותה לכיסוי הפסדי , SEC- ב וה"הפיקוח על הבנקים בארה

או " הפרשה פרטנית: "שתוערך באחד משני מסלולים, האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי

  ". הפרשה קבוצתית"

ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות ( תיושם בגין חוב שיתרתו החוזית - "  להפסדי אשראיהפרשה פרטנית"

₪  מיליון 1הינה ) הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות, ריבית שלא הוכרה, שלא כרוכות בויתור חשבונאי

או יותר וכן בגין חובות אחרים שמזוהים על ידי התאגיד הבנקאי לצורך הערכה פרטנית ואשר ההפרשה 

 ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי תיערך  ."הפרשה קבוצתית"ידת ערך בגינם אינה נכללת בליר

המהוונים בשיעור ריבית האפקטיבי , בהתבסס על הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

י על פי השוו, כאשר החוב מותנה בביטחון או שהתאגיד הבנקאי קובע שצפויה תפיסת נכס, או, של החוב

    .ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו אשראי

 תיושם עבור הפרשות לירידת ערך של - " הפרשה ספציפית להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי"

  . קבוצות גדולות של חובות קטנים והומוגניים וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים

בדיווח על חובות , בין היתר, מדידה ותיעוד העוסקות, ת של גילויההוראה קובעת בנוסף דרישות חדשו

במחיקה חשבונאית של חובות שאינה כרוכה , בהכרה בהכנסות מימון בגין חובות פגומים, בעייתיים

  . בטיפול בנכסים שנתפסו ובטיפול החשבונאי בארגון מחדש של חוב בעייתי, בויתור משפטי

.  ואילך2010 בינואר 1החל מהדוחות ליום , של תאגידים בנקאייםהוראה זו תיושם בדוחות הכספיים 

התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי . ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות

 בהתאם לדרישות ,2010 בינואר 1אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 

  .  העודפים בהון העצמי יכללו ישירות בסעיף,הוראה זו

, בשלב זה, שאינן מותאמות, יישום ההוראה מחייב היערכות ושינויים מהותיים במערכות המידע הקיימות

הערכת ההשפעה על יתרת האשראי במסלול הקבוצתי לא , כמו כן. לדיווח על פי העקרונות המוצעים

בניית קבוצות הומוגניות בעלות ניתנת לביצוע ללא זיהוי וקביעת המודלים והפרמטרים המובילים ל

   .מאפייני סיכון דומים ואיסוף נתונים מספקים לצורך חישוב אומדן שיעור הפסדי העבר בכל קבוצת חובות

ההוראה , בכל הקשור לבנק אשר מיישם את שיטת עומק הפיגור בהלוואות לדיור והלוואות לכל מטרה

יישום ההוראה כאמור , לפיכך.  לפי עומק פיגורבנושא הפרשות, 1.1.2006אימצה את חוזר המפקח מיום 
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להוראה שבנדון לא צפויה להיות , לפיכך .את ביטויו בדוחות הכספיים של הבנקכבר בהלוואות אלו קיבל 

אשר יתרתן ליום , השפעה מהותית על הלוואות לדיור ואחרות שההפרשה בגינן הינה לפי עומק הפיגור

  .שראי של הבנק מיתרת הא71%מהווה  2008 בדצמבר 31

את השלכות יישום ההוראה על יתרת , בשלב זה, הנהלת הבנק אינה יכולה להעריך, לאור האמור לעיל

הנהלת   .על תוצאותיו הכספיות בעתיד, תיק האשראי שלגביה לא מיושמת שיטת עומק הפיגור כאמור

 ,חברת האם בשיתוף עםבנושא ליישום ההוראות לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו הבנק נערכת 

ת ובוחנת את השלכות יישומה על מצבו הכספי של הבנק ועל תוצאות ו חיצונישתי חברותהמסתייעת גם ב

 .פעולותיו

   בעניין עמלות הבנקים2007 –ז "התשס, )12' תיקון מס) (שרות ללקוח(חוק הבנקאות  .3
 שעניינו פיקוח על ,2007–ז"התשס, )12' תיקון מס) (ת ללקוחשרו( פורסם תיקון לחוק הבנקאות 2007 ביולי 5ביום   

 ם מתן סמכות פיקוח לבנק ישראל על מחירי השירותי–האחד : בחוק מוסדרים שני נושאים מרכזיים. הבנקיםעמלות   

 מתן סמכות לבנק ישראל לקבוע את רשימת השירותים בגינם יוכלו הבנקים לגבות עמלות ואת אופן  –והשני הבנקאיים   

  ").םהתעריפוני("חישובם   

הנגיד יוכל להכריז על , בהתאם להוראות החוק. סמכות בנק ישראל חלה לגבי כלל הלקוחות ולא רק לגבי מגזר זה או אחר  

מרגע שהוכרז על שירות כבר . אם מתקיימת לגביהם אחת העילות שנקבעו בחוק, שירותים מסוימים כשירותים בני פיקוח

מפקח על ומקת ללא ניתן יהיה להעלות את מחירו בלא הגשת בקשה מנ, אלאפילו לא נקבע מחירו על ידי בנק ישר, פיקוח

על . בפרק המסדיר את קביעת התעריפונים נקבע כי פרק זה יחול לגבי מגזר העסקים הקטנים והלקוחות הפרטיים. הבנקים

יוכל לגבות מלקוחותיו תאגיד בנקאי לא . הנגיד יוכל לקבוע רשימה של עמלות ואת אופן חישובם, פי הוראות החוק בפרק זה

  .למעט במקרה בו הבנק פנה בבקשה מנומקת שאושרה, אלא בעד שירות המופיע בתעריפונים אלו, עמלה

  .החוק קובע גם את הכללים בדבר ידוע הלקוחות על התעריפונים בדבר הדיווח השוטף ללקוחות על העמלות שנגבו מהם  

, 2008 –ח "התשס, )עמלות) (שרות ללקוח(ות את כללי הבנקאות  פרסם נגיד בנק ישראל ברשומ2008 בינואר 8ביום   

ל צמצם הפיקוח על הבנקים את מספר העמלות ללקוחות "בתעריפון הנ. שאליהם צורף נוסח של תעריפון העמלות

על פי התעריפון החדש בנק ישראל הותיר את העמלות העיקריות של הבנקים . תוך ביטול ויחוד עמלות שונות, קמעונאיים

  . עמלת פתיחת תיק ודמי גביה–למשכנתאות 

  .נכנס לתוקפו התעריפון החדש של הבנק, 2008 ביולי 1החל מיום , בהתאם לאמור

  .הפגיעה בהכנסות הבנק לא תהיה מהותית, להערכת הנהלת הבנק
  

   2008 –ח"התשס, )5 - ו4' תיקון מס( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(חוק המכר  .4
עברה בקריאה שניה ושלישית , ממשלתית ופרטית שעניינה ערבויות חוק מכר המונפקות על ידי בנק מלווההצעת חוק   

הוטלה חובה על הבנק לוודא : ביחס לדין הקיים הינםחוק השינוי בתיקון לעיקרי . מתנגדיםללא , 31.3.2008בכנסת ביום 

הבנק ; )הקבלן בלבד-הוטלה החובה על המוכרכאשר עד עתה (כי רוכש דירה קיבל בטוחה בהתאם לחוק מאת המוכר 

קיימת חובה להעמדת בטוחה ; יהיה מחויב ליידע את הרוכש באשר לזכויותיו על פי החוק, )לרבות בנק המעניק משכנתא(

הורחבו המצבים בהם ניתן לחלט ; )שהיה נהוג עד כניסת החוק לתוקף 15%-בניגוד ל( ממחיר הדירה 7%תשלום החל מ

. נקבעו סנקציות על בנק ונושאי משרה בו במקרה של אי עמידה בהוראות החוק; ללו גם הקפאת הליכיםכך שיכ, ערבות

  .הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בהוראות האמורותאת הבנק ביצע . 1.10.08החוק נכנס לתוקף ביום 
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  ליווי פיננסי - 326הוראת ניהול בנקאי תקין  .5

 .1.6.2008-נחתמו לאחר ה ליווי שראת ניהול בנקאי תקין אשר תחול על הסכמי הו4.2.08בנק ישראל פרסם ביום       

לפי .  בליווי פיננסיהבעסקה לרכישת דירה מקבלן בפרויקט המלוו, באופן תשלום תמורת מכר,  בין היתר,ההוראה עוסקת

מספר ,  שם הפרויקטהשוברים יודפסעל גבי , רוכשי הדירות ישלמו את תמורת המכר באמצעות שוברי תשלום, ההוראה

השוברים מאפשרים זיהוי . מיקומו ושם החברה,  לרבות שם הפרויקט,ופרטים מזהים של הנכס הנרכש חשבון הפרויקט

.  תוך תרמית של הרוכשיםוניהול טוב יותר של תשלומי הרוכשים וזאת על מנת למנוע הפקדת כספים שלא לחשבון הליווי

המפנים את תשומת לב הרוכשים לנושאים שונים ובין היתר לזכותם לקבל מהבנק על השוברים יופיעו כיתובים , כמו כן

בתוך , הבנק המלווה ינפיק את הערבות בגין הסכם ששולם. המלווה ערבות בגין סכום הכסף ששולם באמצעות השובר

  .אמורותהבנק ביצע הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בהוראות ה.  ימי עסקים מיום התשלום14

 
   1985 –ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה ביטול  .6

  ). לדוח הדירקטוריון49-50עמודים (לעיל בסעיף מיסוי ' ר, הבנקלפרטים בדבר ביטול החוק והשלכתו על 
  
  

 2008ח "התשס)  קביעת שער מזערי להצמדה כתנאי מקפח–תיקון (הצעת חוק החוזים האחידים  .7

בקשת להגביל את שיעור ההצמדה המתווספת להתחייבות כספית עד לתקרה של המדובר בהצעת חוק פרטית אשר מ 

הבנק מאשר הלוואות . ההצעה טרם עברה בקריאה טרומית.  משיעור המדד שהיה ביום חתימת הלקוח על הסכם20%

, חוקהצעת הל, בהתאם. 20%-הלתקופות ארוכות בהן קיים סיכוי גדול כי לאורך חיי ההלוואה המדד יעבור את תקרת 

  .להיות השפעה מהותית על תוצאות פעילות הבנקעלולה , אם תתקבל
     

  2008–ח" התשס,)תיקון זכותו של ערב במימוש נכס( הצעת חוק הערבות  .8

של נכס ה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית על פיה יוענקו לערב זכויות בתהליך מימוש 2008חודש מאי ב 

יידוע הערב בעת מימוש הבטוחה ומתן , קיטת הליכים כנגד ערב בטרם מומשה הבטוחהמניעת נ:  לרבות,החייב העיקרי

הצעת החוק . ההצעה טרם הובאה לקריאה טרומית. זכות לרכוש את הנכס במחיר הגבוה ביותר שהוצע בהוצאה לפועל

ם לא נחשבו ערבים כלומר הזכויות מוענקות גם למי שעד היו(כפי שהיא מנוסחת אינה עושה הבחנה בין סוגי הערבים 

  ). כמשמעם בחוק, מוגנים או ערבים יחידים
  

   2007-ח" התשס,הצעת חוק התיישנות .9

לקראת העברתה לקריאה , האמורהבחודש יוני התקיים דיון מסכם בוועדת חוק חוקה ומשפט בהצעת החוק הממשלתית  

שמגמתה , התיישנותהה רבתי בסוגיית המדובר ברפורמ. 10.07.08שניה ושלישית כאשר קבוע דיון נוסף בוועדה ליום 

ראוי להזכיר את , בהקשרים הרלוונטיים לבנק.  למקובל היוםבהשוואהקיצור תקופת ההתיישנות לסוגים רבים של תביעות 

. כאשר מרוץ ההתיישנות יחל עם התיישנות החוב המקורי,  שנים למימוש שיעבוד10ההצעה לקצוב תקופת התיישנות של 

, לאור שינויים שהוכנסו בהצעה המקורית. כיום התיישנות כלשהי על מימוש שיעבודאין , דברי ההסברכאשר על פי , זאת

  . למשוך את הצעת החוק והתקדמות הליכי החקיקה הופסקו בשלב זה,16.9.08 בדיון מיום ,החליטה הממשלה
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  2008-ח"התשס, )י חקיקהתיקונ(הצעת חוק חובת הפניה לוועדה המיוחדת טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתא  .10

לפיה מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי אשר העמיד הלוואה ,  הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית28.7.2008ביום 

לא יוכל להגיש בקשה לביצוע מימוש משכנתא על פי חוק , ")החוק: "להלן( 1992-ב"התשנ, לפי חוק הלוואות לדיור

וצע זימון של הלווה וניתנה לו הודעה על זכותו להגיש בקשה לסיוע של הוועדה לפני שב, 1967-ז"התשכ, ההוצאה לפועל

 לפי ,כמו כן. ויתור הלווה על זכותו להגיש בקשה לסיוע כאמור תעשה בכתב. המיוחדת שהוקמה בהתאם לאמור בחוק

 מיתרת החוב 10%של  זכאי הלווה לפיצוי בגובה יהיה, הצעת החוק במקרה בו תאגיד בנקאי לא פעל באופן האמור לעיל

מנוסח החוק ניתן . הצעת החוק קובעת כי לא יהיה ניתן להתנות על זכות זאת. וזאת אף ללא הוכחת נזק, שנותרה לפירעון

  .להבין כי המדובר בלווים אשר עמדו במשך שנתיים בתשלומי ההלוואה כסדרם

  0820-ח"התשס, הצעת חוק ביטול המשכנתא לאזרחי מדינת ישראל בגיל הפנסיה .11

במסגרת ההצעה מוצע לקבוע כי לווה שהיה מבוגר מגיל .  הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית28.7.2008ביום 

לפי ,  120,000₪ מייתרת חובו או 95% במועד הגשת בקשה להעמדת הלוואת משכנתא יהיה זכאי לפטור בשיעור 55

לכל הפחות את תשלומי ם הינם כי הלווה שילם עיקר התנאי. בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהצעה, הנמוך

וכי הינו זכאי לגמלה לפי חוק , ההלוואה למגורים בעת נטילתהההלוואה למגורים עד למחצית מהתקופה שנקבעה להחזר 

  .1980-א"התשמ, הבטחת הכנסה

 מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי החשבון התקשורת של רואה  .12

את התקשורת המסדירה   הוראות נוהל בנקאי תקין303הפיקוח על הבנקים תיקון להוראה  פרסם 27.4.2008ביום   

שתחולתו מיום , בתיקון להוראה. ל בתאגיד הבנקאישל רואה החשבון המבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת הע  

כן . בתאגיד הבנקאיקרת העל  הבנק הגורם המופקד על בהתווספה הבהרה בדבר היותו של דירקטוריון, 27.4.2008  

הגורמים הנוספים בדירקטוריון ל רואה החשבון המבקר לבחון מיהם ע, נקבע כי בנוסף לועדת הביקורת של הדירקטוריון  

הבנקאי נדרש לעדכן את רואה החשבון דירקטוריון התאגיד , במקביל. דון ועם מי מהם עליו להמופקדים על בקרת העל  

גם לדירקטוריון עצמו או לוועדה אחרת של סוימים הנשלחים אל ועדת הביקורת  מ דיווחיםהמבקר בדבר הצורך למען  

  .אם אותם נושאים נמצאים באחריותם, הדירקטוריון  

  .הבנק מיישם הוראה זו  
  

     ואומדנים חשבונאיים קריטייםמדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
  הוראת המפקח

, בנקים הוראת שעה בנושא הגילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים פרסם המפקח על ה2004 בינואר 7ביום 

 12 מיום SEC-הוראה זו הינה ברוח הוראת ה.  ואילך2003אשר תחול על דוחות כספיים של תאגידים בנקאיים לשנת 

 קריטיים רובד בחירת המדיניות החשבונאית בנושאים: ההוראה מתייחסת לשני רבדים. באותו עניין, 2001בדצמבר 

   .ורובד הגילוי שניתן אודותיה, ויישומה

  . תוקנה הוראת השנה כך שתיכלול התייחסות גם לאומדנים חשבונאיים קריטיים2008בחודש ינואר 
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  כללי

 לדוחות 1שהעיקריים בהם פורטו בביאור (הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים 

  .ת המפקח על הבנקים והנחיותיוולהוראו) הכספיים

הוראות המפקח . רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל

ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים שתאגיד בנקאי מחוייב לנקוט , מפורטות, על הבנקים והנחיותיו הינן מקיפות

אשר נערכים על , ים בהם יישום המדיניות החשבונאית כרוך במידה גבוהה של הערכה ואומדןישנם תחומ, עם זאת. בהם

  . ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות הכספיים

כרוך איפוא לעיתים , יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת הבנק

, מדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות לרבות התחייבויות תלויותערכות ואוה, נחותבה

היה שונה ת, אומדנים כאמורערכות והייתכן שהתממשותם בעתיד של הה. נקועל התוצאות הכספיות המדווחות של הב

  . מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים

אומדנים . גישות למשתנים שוניםכרוך במידה רבה של אי ודאות או ר,  שימושערכות בהם נעשהומההחלק מהאומדנים 

 נחשבים , שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות בדוחות הכספיים,ערכות מסוג זהוה

  ".קריטיים"לאומדנים והיערכות בנושאים 

יכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על פי מיטב ערכות שיושמו בעת ערההנהלת הבנק בדעה כי האומדנים וה

  .ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי

  ".קריטיים"להלן תובא סקירה תמציתית של הערכות ואומדנים חשבונאים בנושאים 

 הפרשות בגין חובות בעייתיים. א
הפרשה , סופקיםות מ ספציפיות לחובהפרשות,  לפי שיטת עומק הפיגורההפרשות לחובות מסופקים כוללות הפרשות

  .הפרשה נוספתוכללית 

  מדיניות ההפרשה
שנקבע על ידי בנק  דיור עד הסכום ההפרשה המזערית לחובות מסופקים לדיור ולהלוואות לכל מטרה בביטחון יחידת  .א

  .דרגות קבועות על פי עומק הפיגורנקבעת כאחוז מיתרת החוב במישראל בהוראה 

הסכום  (₪ אלפי 841סכומים של עד ב  להלוואותלפי עומק פיגור, ור ולכל מטרההבנק ביצע הפרשה בגין אשראי לדי

  .₪ אלפי 841מעל שסכומים בלהלוואות ספציפית והפרשה , )הקובע

  . ים הינה ספציפיתפרויקטואשראי לליווי , ההפרשה לחובות מסופקים בגין הלוואות לנכסים מסחריים   .ב

 את הערכת הנהלת הבנק את ההפסד הגלום בתיק האשראי בהתאם ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים משקפת

  . לכללים שקבע המפקח על הבנקים ובהתבסס על הערכות ואומדנים

בערכים מותאמים ליום , 1991 בדצמבר31 מסך החבויות ליום 1%ל נה בשיעור שיההפרשה הכללית לחובות מסופקים ה

  . 2004 דצמבר 31

כפי שהוגדרו בהוראות המפקח ובהתאם , ערכת על בסיס מאפייני סיכון שוניםההפרשה הנוספת לחובות מסופקים נ

  .לשיעורים שנקבעו על ידו
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תהליך הערכת . אחת לרבעון בוחנת הנהלת הבנק את תיק האשראי במטרה להעריך את ההפסד האפשרי הגלום בו

  :ההפסד האפשרי בתיק האשראי כולל שני שלבים

" חובות בעייתיים"כ, כפועל יוצא מכך, לתם לקיים את התחייבויותיהם כלפי הבנק וסיווגםזיהוי הלקוחות שחל שינוי ביכו  -

חובות ", "חובות מסופקים: "בהתאם לסיווגים שנקבעו בהוראות בנק ישראל ועל פי קריטריונים שנקבעו בהוראות אלה  

  ".מיוחדת שגחה בה חובות", "חובות בפיגור זמני", "חובות שאורגנו מחדש", "שאינם נושאי הכנסה  

בקביעת ההפרשות מתבססת ". חובות הבעייתיים"עריכת הפרשות המבטאות את ההפסד הצפוי לבנק בגין ה  -

הבנק  כלפי בהתחייבויותמידת עמידתו , דירוג האשראי שלו: כגון, הנהלת הבנק על מידע הקיים בידיה לגבי החייב  

  . שלו ונות שלו וכושר ההחזרטחיהיקף ואיכות הב, או גיבוי הבעלים/חוסן ו, בעבר  

מתבסס על אומדנים משמעותיים , כמתואר לעיל, תהליך הערכת ההפסד הגלום בתיק האשראי וחישוב ההפרשה

לגבי , הערכות סובייקטיביות ועל', כושר ההחזר של החייב וכו, טחונותיאיכות הב: כגון, הכרוכים במידה רבה של אי ודאות

  ".חוב בפיגור זמני"ל" חוב בפיגור"הבחנה בין : כגון, יהקטגוריה בה סווג החוב הבעיית

עלולה להיות השפעה משמעותית על ההפרשה לחובות מסופקים , לשינוי באומדנים או בהערכות שתוארו כאמור לעיל

  .המוצגת בדוחות הכספיים של הבנק

שוק וחלקם מתעדכן ככל שהנסיון חלק מהאומדנים שצוין לעיל נשען על משתנים כלכליים או משתני , בנוסף לאמור לעיל

את האומדנים המשמשים בקביעת ההפרשות , אחת לרבעון, הנהלת הבנק בוחנת, לפיכך. שנצבר בטיפול בחייב רב יותר

  .בגין החובות הבעייתיים ומעדכנת אותם במידת הצורך

" התפתחות הנכסים וההתחייבויות"בפרק ' ר, בגין לווים בעייתיים, שבאחריות הקבוצה, לפרטים בדבר סיכון האשראי הכולל

  . לעיל" החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם"בפרק ' לפרטים בדבר ניהול סיכוני האשראי בבנק ר. לעיל

שתחילתה , "סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, המדידה והגילוי של חובות פגומים"לפרטים בדבר הוראה בנושא 

  . לדוחות הכספיים2'  כג1 בביאור' ר,  ואילך2010 בינואר 1בדוחות הכספיים ליום 

 התחייבויות תלויות. ב
  ובקשות להכיר בתובענות כתובענותובכלל זה תובענות ייצוגיות, נגד הבנק תלויות ועומדות תובענות בנושאים שונים

  . ייצוגיות

 FAS-5: Accounting for הטיפול החשבונאי בהתחייבויות תלויות מתבצע בהתאם להוראות התקן האמריקאי

Contingenciesלרבות הוראות דיווח לציבור ,  וההוראות הנלוות אליו ובהתאם להנחיות והבהרות הפיקוח על הבנקים

סווגו התביעות בהתאם לתחומי  והוראות המפקחעל פי התקן האמריקאי ". טיפול חשבונאי בתביעות תלויות"בעניין 

  :כמפורט להלן, ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכון

  ;70%- ההסתברות מעל ל-) Probable(צפוי ) 1

 ;70%- וקטנה או שווה ל20%- ההסתברות מעל ל-) Reasonably Possible(אפשרי ) 2

  .20%- ההסתברות קטנה או שווה ל-) Remote(קלוש ) 3

 להערכות האמורות יש השלכה. בהערכת ההפרשה הנדרשת יש צורך לבחון את ההסתברות להפסד ולאמוד את סכומו

  .הן על עצם החובה לערוך הפרשה בגין התביעה והן על אופן הגילוי בדוחות הכספיים והיקפו

בהסתמך על יועציה , רק במקרים נדירים רשאי תאגיד בנקאי לקבוע בדוח הכספי שלדעת הנהלת הבנק, בהתאם להוראה

וכן , גילה ותביעה שאושרה כייצוגיתלא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה ר, המשפטיים

כאשר , שיפורסמו לאחר שתוגש תביעה עם בקשה להכיר בה כייצוגית) כולל דוח שנתי אחד(בארבעה דוחות כספיים 
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הוצגו בנפרד ' ג16בביאור . במנין תקופה זו לא תיכלל תקופה שבה עוכבו ההליכים לפי החלטה של בית המשפט

  .אין אפשרות של אומדן סביר של החשיפההתחייבויות תלויות אשר לגביהן 

, )בגין החלק הרלבנטי(כולן או חלקן , התאגידים הבנקאיים התבקשו לתת גילוי אודות סך החשיפה בגין תביעות שהוערכו

  . לדוחות הכספיים1'ג16גילוי כאמור ניתן בביאור ). Reasonably Possible" (אפשרי"-כ

לפיו יתואר הליך משפטי ,  הליכים מהותיים המתנהלים נגד הבנקדוחות של  בכמו כן קבע הבנק קריטריונים לתיאור

 מההון העצמי של הבנק אם לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה 0.5%שהסכום הנתבע בו עולה על 

ירות  או אם סב"אפשרית" מההון העצמי אם סבירות התממשות הסיכון הינה 1%על שהסכום הנתבע בו עולה , לסיכון

' ר, לפרטים אודות תובענות משפטיות מהותיות ותביעות ייצוגיות שתלויות ועומדות נגד הבנק". קלושה"התממשותו הינה 

  .לדוחות הכספיים' ג16ביאור 

 על חוות ,בין היתר, מתבססת הנהלת הבנק, לצורך הערכת ההפסדים האפשריים בגין התביעות המוגשות נגד הבנק

, חוות דעת אלה הן סובייקטיביות, מטבע הדברים .יים המייצגים אותה בתביעות אלהדעתם של היועצים המשפט

גם -כמו, וזאת לאור המבחנים המשפטיים הגמישים הנהוגים בדין הישראלי, ומתמודדות עם קשיי הערכה אוביקטיבים

  .לאור הקושי להעריך מבעוד מועד את מהלך שמיעת הראיות והחקירות הנגדיות

בקשה לאשר , על פי הדין הישראלי .מהטעמים שיפורטו להלן, ם ככל שמדובר בתובענות ייצוגיות וזאתקשיים אלה גדלי

חלק . מהלך מקדמי שבמהלכו בוחן בית המשפט מספר מבחנים כדי להחליט בבקשה, למעשה, תובענה כייצוגית מהווה

להמשך מקדמי העלול במהלך דיון והם מתבררים בדרך כלל , עילת התביעה היסודיתלאינם קשורים מבחנים ניכר מה

ומיעוט פסיקת בית המשפט העליון לאחריה מקשים עוד יותר על ,  חקיקה חדשה בתחום התובענות הייצוגיות.מספר שנים

   .היכולת להעריך את סיכויי התביעה להיות מוכרת כייצוגית

שהנן סובייקטיביות ומתמודדות עם , על חוות דעתם של יועצים משפטיים, בין היתר, מהעובדה שהנהלת הבנק מתבססת

תהינה שונות מאלה שהוערכו בחוות , עולה כי ייתכן שהתוצאות בפועל של חלק מהתביעות, קשיי הערכה אובייקטיבים

תהיה השפעה משמעותית על התוצאות , ייתכן שלאי התממשות ההערכות כאמור. דעתם של היועצים המשפטיים

  .הכספיות של הבנק

על פי , בוחנים את התביעות אחת לרבעון ומעדכנים במידת הצורך את ההפרשות בגינן, יו המשפטייםהנהלת הבנק ויועצ

  . ההתפתחויות

בדוחות הכספיים נכללות הפרשות מתאימות בשל תביעות שתחום ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון בגינם נקבע 

  ".צפוי"כ

  אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים. ג
אופציה  "ר משובץכוללים לעיתים נגז) אשראי ופיקדונות(של הבנק בסיס ה י נכס.במכשירים נגזרים במישריןק אינו פועל הבנ

  ".גלומה

בהתאם להנחיה . ח המהווה אופציה גלומה"ח כוללים בתוכם מרכיב רצפה של שע"המטצמוד מרבית נכסי הבסיס במגזר 

המתבססת על הכללים שנקבעו בתקינה , " נגזרים ופעילויות גידורחשבונאות מכשירים"של המפקח על הבנקים בדבר 

הבנק מציג מכשירים נגזרים המשובצים בחוזים אחרים כנכסים , FAS 133במסגרת , החשבונאית האמריקאית להצגה וגילוי

  . בדוח רווח והפסדהשינוי בשווי ההוגן של הנגזרים המשובצים מדווח. או התחייבויות במאזן ומודד אותם על פי השווי ההוגן

 והשינויים נכס הבסיסיתרת התקופה לפירעון , שער החליפיןמסטיית התקן של , השווי ההוגן מושפע משערי החליפין

 black and scholesהשווי ההוגן של הנגזרים המשובצים מחושב על פי מודל . בשיעורי הריבית של מטבע חוץ והשקל
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ח היציג ליום "ושע, סטוריתסטיית תקן הי. חית המשקפת את פעילות הבנק"מט והבהתבסס על שיעור ריבית השוק השקלית

  .ים שינוי מהותי במודל ולפחות אחת לשנהי גורם פנימי בלתי תלוי בהתקי"המודל וההנחות מתוקפים ע .המדידה

פ "ן עחישוב השווי ההוגן מבוצע באמצעות לשכת שירות חיצונית המספקת לבנק חוות דעת מומחה על השווי ההוג

במסגרת התהליך מבצעת לשכת השירות מערך בקרות ביחס לתוצאות . י הבנק"המודל וההנחות שנקבעו ע, המתודולוגיה

  .חישוב השווי ההוגן

  .הנתונים המתקבלים מלשכת השרת מאומתים בהתבסס על ניתוחי רגישות וחישוב השווי ההוגן  למדגם שמבצע הבנק

  .סים נגזרים הנמדדים במאזן השווי ההוגן של מכשירים פיננ-להלן
  31.12.08  31.12.07  

  -  -   מצוטטים משוק פעיל-נכסים שווי הוגן
  109.7  81.6  )אחר(נכסים שווי הוגן 

  -  -   מצוטטים משוק פעיל-התחייבות שווי הוגן
  94.8  88.9  )אחר(התחייבות שווי הוגן 

  .2002ת שנת חילהבנק מיישם את ההוראות לגבי פעילות שהחלה בנכסי הבסיס מת

דירקטוריון הבנק לא קבע מגבלות ספציפיות להיקף הפעילות בנגזרים משובצים כיוון שביצוע הפעילות בהם נגזר במישרין 

  . נקבעו מגבלות שונותםמהיקף הפעילות של נכסי הבסיס לה

ה בעיקר בגורמים תלוי, על הרווח המימוני של הבנק נגרמת כתוצאה מהשפעת הנגזרים המשובציםההתנודתיות הגבוהה 

  .הנקבעים על ידי השוק ולפעילות השוטפת של הבנק השפעה פחותה עליה

    הליכים משפטיים

לרבות בקשות מסויימות לאישור , מוגשות נגד הבנק תובענות משפטיות, במהלך העסקים הרגיל של הבנק

חות הכספיים הפרשות נכללו בדו, בהתבסס על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק. ייצוגיותכתובענות 

סך החשיפה בשל  .אם נדרשו, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נאותות בהתייחס לתובענות משפטיות אלו

) Reasonably possible(הינה אפשרית , כולן או חלקן, שאפשרות התממשותן, תביעות שהוגשו נגד הבנק

לרבות בקשות מסויימות לאישור , גע לתביעותלדוחות הכספיים בנו' ג16ביאור ' ר .₪מיליון  4.4-מסתכמת בכ

  .תובענות ייצוגיות המתנהלות כנגד הבנק
  הליכי גבית חובות

המגיעים לו , הבנק נוקט הליכים משפטיים לגבית החובות, במהלך העסקים הרגיל, במסגרת מדיניות הבנק לגבות חובות

שניתנו לו על ידי החייבים או צדדים שלישיים , טוחותלרבות מימוש ב, מחייבים וממי שערבו להם לפירעון חובות החייבים

  .ב"תפיסת נכסים משועבדים וכיוצ, ננקטים הליכים של כינוס נכסים, בכלל האמור לעיל. כלשהם

  2008הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו בשנת 

  תביעה ייצוגית נגד המדינה ונגד הבנקים למשכנתאות בנושא מס בולים   )א(

הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מדינת ישראל ונגד ארבעה בנקים  2003 ביולי 6ביום 

. ₪ מיליון 300הסכום הכולל שנתבע היה . מ בקשר עם גביית מס בולים ביתר"וביניהם בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  . לא נקבע סכום ספציפי הנתבע מכל אחד מהבנקים

בהם   שכן הבנק גבה מס בולים גם על סכומי הריבית , ים כי שילמו מס בולים ביתרנושא התובענה היה טענת התובע  

בהסכמה למחיקת הוגשה לבית המשפט בקשה , בין הצדדיםתקיימו בעקבות מגעים שה. החזרי ההלוואהמחויבים   

 נתנה השופטת החלטה המאשרת את הסכמת הצדדים ומורה על מחיקת התביעה 16.3.2008ביום . התביעה  

  .הבקשות נדחו והתביעה נמחקה, התאםב  
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  תביעה כספית  )ב(

  הבנקד נג כ ₪יליון מ50 הגישו חייבים של הבנק והערבים לחובותיהם תביעה כספית בסכום של 18.4.07ביום 

  .  מעובדי הבנק בעבר ובהווה5 וכנגד

 נגדם הבנק נקטבטוחות ש למימוש  כתוצאה מהליכים משפטיים בעיקר,שונים נזקים להם נגרמו התובעים לטענת

ולא צירפו ,  בכתב התביעה לא פרטו התובעים כיצד הגיעו לסכום  הנתבע.₪ליוני יבסכומים של מ חובותיהם לפירעון

  .ראיות התומכות בנזקים בהיקף הנתבע

 מותנים, סכומה על כנו ולכן התרת התביעה על כנה או התרת .ביקשו התובעים פטור מתשלום אגרההתובענה  בגין

  .ית המשפטבאישור ב

לאחר הגשת התביעה הוגשו על ידי התובעים תצהירים משלימים ובהם מסמכים רבים התומכים בטענתם אודות 

  . התנגדו למתן הפטור מאגרה כמבוקש,  גם מדינת ישראל-כמו , כ"באמצעות ב, הבנק. מצבם הכלכלי הרעוע

מסמכים וזאת בתגובה לטענת המדינה בחודש אוגוסט הוגש על ידי התובעים סט נוסף של תצהירים משלימים ו

  .ולפיהם לא עמדו התובעים בחובתם להגיש את מלוא המידע אודות מצבם הכלכלי, והנתבעים

על פי ההחלטה היה על . ש המחוזי הדוחה את הבקשה לפטור מאגרה" ניתנה החלטת ביהמ24.12.07ביום

 6.2.08ובעים לא שילמו את האגרה וביום הת.  ולא תימחק תביעתם31.1.08התובעים לשלם את האגרה עד ליום 

 הוגשה תגובת הבנק לפיה הבנק 13.2.08ביום . ש בבקשה להורות על מחיקת התביעה בלא צו להוצאות"פנו לבימ

תותנה , ובלבד שיקבע כי הגשת תביעה חדשה בגין אותו נושא ואותן עילות, יהיה מוכן לוותר על פסיקת הוצאות

  . בתשלום ההוצאות בפועל

, תוך תשלום אגרה, תוך שבית המשפט קובע כי היה ויוגשו התביעות פעם נוספת,  התביעה נמחקה6.4.08ום בי

 .יחויבו התובעים בתשלום הוצאות הליך זה

 תביעה כספית  )ג(

על פי . שקיבלה מימון מהבנק לבניית מרכז מסחרי)  שלהוחברת האם( הוגשה תביעה על ידי חברה 12.12.07ביום 

בתביעה נתבע סעד הצהרתי כי אין החברה .  לבנק₪ מליון 63 - סך של כעלחברה לבנק עומד ספרי הבנק חוב ה

בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה . ₪ מליון 25וכי בנוסף הבנק חייב לחברה סך של , חייבת לבנק דבר

בעיקר בכך , ששועבד לטובתו לטענת התובעת הבנק התרשל במימוש משכנתא על נכס המקרקעין . לפטור מאגרה

חובת הנאמנות התנהג בחוסר תום לב , נטען כי הבנק הפר את חובת הזהירות, בין היתר. שהשתהה במכירה הנכס

  . ובניגוד לדרך המקובלת ופגע בנושה

מותנים באישור בית המשפט , בגין התובענה לא שולמה אגרה ולכן התרת התביעה על כנה או התרת סכומה על כנו

התובעת הגישה את . שפטי לממשלה הגיש תגובתו לבקשה לפטור מאגרה והתנגד לההיועץ המ. שטרם ניתן

  .תגובתה לתגובת היועץ המשפטי לממשלה

 ימים מהמועד בו 30ניתנה ארכה להגשת תגובת הבנק לבקשה לפטור מאגרה עד לתום , מ בין הצדדים"לאור מו

כם פשרה לפיו ישלמו התובעים לבנק סכום הצדדים הגיעו לכלל הס. מ לפשרה נכשל"אחד הצדדים יודיע כי המו

, בהתאם.  נחתם הסכם פשרה ועל פיו אמורה להיות מוגשת בקשה לדחיית התביעה26.6.2008ביום . מוסכם

  .22.9.2008התביעה נדחתה ביום . הוגשה על ידי הבנק בקשה לדחיית התביעה לאור הפשרה
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  הביקורת הפנימית בבנק
  פרטי המבקר הפנימי

  .1994ימי של הבנק הינו מר שלמה פיטשון המכהן בתפקידו מחודש פברואר המבקר הפנ

מר פיטשון משמש כמבקר .  שנה בביקורת פנים30-בעל ניסיון של למעלה מ, ח מוסמך"מר פיטשון הינו כלכלן ורו

  .מ"בנק דיסקונט לישראל בע, ל בכיר בחברת האם"הפנימי במעמד של סמנכ

אינו קרוב של כל אחד מאלה ואינו רואה חשבון ,  אינו נושא משרה בבנק)1(,  בחברהמר שלמה פיטשון אינו בעל עניין

  . המבקר או מי מטעמו

ואינם ממלאים , 8' סעיף מס) הביקורת הפנימית(עובדי הביקורת הפנימית עומדים בכללי הבנקאות המבקר הפנימי ו

  .תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית
  

  דרך המינוי

. ישרה ועדת הדירקטוריון לביקורת את מינויו של מר שלמה פיטשון למבקר הפנימי א26.1.1994בתאריך 

  .26.1.1994י הדירקטוריון בתאריך "ההחלטה אושרה ע

נסיונו והשכלתו של מר שלמה פיטשון שעד למינויו היה סגן המבקר הפנימי של , הנימוקים למינוי היו כישוריו

  .ברות הבנקוממונה על הביקורות בח, מ"בנק דיסקונט בע
  .סכום זניח, נ מניות בנק דיסקונט" ע21,583- המבקר מחזיק ב)1(

  
  זהות הממונה על המבקר הפנימי

 .ר הדירקטוריון הוא הממונה הארגוני של המבקר הפנימי"יו
  

  תוכנית העבודה

עבודה הרב תוכנית ה. (הנגזרת מתוכנית עבודה רב שנתית, הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית

  ). שנים מעבר לשנה השוטפת3שנתית נערכת לתקופה של 

 -ב "נערכות בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ) תוכנית העבודה: להלן(תוכניות העבודה השנתית והרב שנתית 

  . ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין1993 -ג "התשנ) ביקורת פנימית(פ כללי הבנקאות " ע1992

פ מתודולוגיות חדשות ומקובלות והושפעה מהנחיות "בנתה על בסיס סקר סיכונים כולל שנערך עתוכנית העבודה נ

  ).י"מ ב" וטקII ,COSO ,SOXבכלל זה באזל (מקומיות ובינלאומיות 

יעוץ חיצונית שיש לה ידע וניסיון מוכחים ' בהכנת תוכנית העבודה מעורבים ההנהלה הבכירה בביקורת הפנימית וחב

  .ת בינלאומיות בתחוםבמתודולוגיו

. תוכנית העבודה מוגשת לוועדת הדירקטוריון לביקורת והעתקים ממנה נשלחים להנהלת הבנק ולרואי החשבון המבקרים

  .הדירקטוריון לאשר את תוכניות העבודה ועדת הדירקטוריון לביקורת ממליצה ליושב ראש

  .שור ועדת הדירקטוריון לביקורתבמקרה של שינוי מהותי בתוכנית העבודה מובא הנושא לדיון ואי

  . לרבות הליכי אישורן2008הביקורת הפנימית בחנה מדגמית עסקאות מהותיות שבוצעו בשנת 
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  ביקורת של תאגידים מוחזקים

) 2005(המבקר הפנימי עורך אחת לשנה ביקורות בחברות הבנות דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח 

 ). שעות עבודה100בהיקף של (מ "ובדיסקונט משכנתאות הנפקות בע) עבודה שעות 100בהיקף של (מ "בע

  היקף העסקה

 שעות ביקורת 3,500-כ( משרות 2.7- כהיא בהיקף של) כולל החברות הבנות(הביקורת הפנימית בבנק 

  .והוא נגזר מתוכנית העבודה השנתית שאושרה) שנתיות

  תעריכת הביקור
' ה14בהתאם לסעיף , נים המקצועיים המקובלים של לשכת המבקרים הפנימייםהביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתק

  .ובהתאם להוראת המפקח על הבנקים והנחיותיו, לפקודת הבנקאות

  .לדעת ועדת הדירקטוריון לביקורת והדירקטוריון המבקר הפנימי עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים שצוינו לעיל ובהוראות

למידע   גישה 

 9ומצאו כל המסמכים והמידע הנדרש לעריכת הביקורת וניתנה לו גישה למידע כאמור בסעיף למבקר הפנימי ה

ניתנה למבקר הפנימי גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של הבנק לרבות . לחוק הביקורת הפנימית

 .נתונים כספיים

) 2005(סוכנות לביטוח המסמכים והמידע כאמור לעיל כוללים את חברות הבת דיסקונט למשכנתאות לבית 

  .מ"מ ובדיסקונט למשכנתאות הנפקות בע"בע

  דין וחשבון המבקר הפנימי
לחברי הוועדה , ר ועדת הדירקטוריון לביקורת"ליו, ר הדירקטוריון"המבקר הפנימי מגיש בכתב כל דוח ביקורת ליו

  .רתכל הדוחות נידונים בוועדת הדירקטוריון לביקו. ל ולרואי החשבון המבקרים"למנכ

דוח מקיף על כל פעילות הביקורת ,  יום לאחר תום הרבעון45-ר הדירקטוריון בכל רבעון כ"המבקר הפנימי מגיש ליו

  .הפנימית במהלך אותו רבעון

כמו כן , הדוח הרבעוני כולל פרטים על כל הדוחות שהוגשו ברביע הנסקר ועל תשובות המבוקרים לדוחות שהתקבלו

  .של הביקורת הפנימיתפרטים על פעילויות נוספות 

כך יש לחברי הוועדה תמונה מפורטת מאד מדי רבעון על , הדוח הרבעוני כאמור נידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת

  .על התשובות שנתקבלו ועל אופן הטיפול בממצאי הביקורת, ממצאי כל הביקורות שערך המבקר הפנימי

ר "ליו, ל"לחברי הדירקטוריון ולמנכ, ר הדירקטוריון"ליו) רבעוניים הדוחות ה4-בנוסף ל(אחת לשנה מגיש המבקר הפנימי 

דרך הטיפול , דוח שנתי המפרט את הנושאים העיקריים שבוקרו במהלך השנה, ולחברי ועדת הדירקטוריון לביקורת

  .בממצאים ובהמלצות וכן מייחד פרק נפרד לנושאים מהותיים שהטיפול בהם לא הסתיים במשך תקופה ארוכה

  : הוגשו ונידונו כדלקמן2008ות הרבעוניים בגין שנת הדוח

 .28.8.08 ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך 28.4.08 הוגש בתאריך 2008שנת  לש הראשון לרביעהדוח  -

 .5.11.08 ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך 21.7.08הוגש בתאריך , 2008הדוח לרביע השני של שנת  -

 . וטרם נידון18.11.08הוגש בתאריך , 2008יע השלישי של שנת הדוח לרב -

 . וטרם נידון20.1.09הוגש בתאריך , 2008הרביעי של שנת הדוח לרביע  -
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  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
 קר הפנימי ותוכנית העבודה סביריםאופי ורציפות פעילות המב, לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת היקף

  .ותר ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בבנקבי

  תגמול

  .המבקר הפנימי ועובדיו אינם מקבלים תגמול אישי מהבנק

  סביבתית-אחריות חברתית
האימוץ מחייב את .  של התותחנים405הבנק אימץ את גדוד . של האגודה למען החייל" אמץ לוחם"הבנק הצטרף לפרויקט 

משתתפים עובדי הבנק , לצד תרומת הכספים. 2007החל משנת ,  שנים3למשך ₪  אלפי 100 הבנק בתרומה שנתית של

  .ומביעים את תמיכתם בפעילות הגדוד ובחייליו, באירועים הנערכים על ידי הגדוד

" הבנק הירוק" תוכנית -הבנק אישר בתחילת השנה תוכנית עבודה להטמעה וקידום ערכים סביבתיים בתחום העבודה בבנק

  . ופעולות למחזור מירבי של משאבים) 'נייר וכד, וחשמל(צמצום צריכת משאבי טבע , לאת המודעותלהע

 151 -בתקופה המקבילה אשתקד התרומות הסתכמו בכ, ₪ אלפי 150- תרומות בסך של כ2008הבנק תרם במהלך שנת 

  .₪אלפי 

יפו המתמקד בפיתוח -אביב-וף של עיריית תלג(מקיים הבנק פרוייקט משותף עם המשלמה לפיתוח יפו , החל מפסח שנה זו

  .לטובת ילדים מקרב העדה האתיופית, במסגרת הפרוייקט מפעיל הבנק על בסיס שבועי תחנת סיוע לימודי ביפו). יפו

  3,2,1שכר רואי החשבון המבקרים 
ר  להלן הפרטים של השכה זיו האפט" המאוחדות שלו הינם הרואי החשבון המבקרים של הבנק והחברות

  :ששולם לרואי החשבון המבקרים 

 בנק בנק מאוחד  מאוחד 
   בדצמבר31 ביום נסתיימהלשנה ש 
 2008  2007  2008  2007  
 ₪  אלפי      ₪     אלפי  ₪אלפי     ₪אלפי  

     4עבור פעולות הביקורת

 521.0 756.4 607.3 842.6 רואה חשבון המבקר
     

      5תעבור שירותים הקשורים לביקור
 97.0 173.2 97.0 173.2 רואה חשבון המבקר

   6סעבור שרותי מ
 57.9 57.1 67.5 66.7  רואה החשבון המבקר

 675.9 986.7 771.8 1,082.5  סך הכל
 ועבורדיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בעבור פעולות הביקורת  .1

  .1999-ט"התשנ,  לחוק החברות165-167סעיפים לפי ,שירותים נוספים לביקורת  

  .מ"פ חוק מע"שכר רואי החשבון המבקרים כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים ע .2

  .כולל שכר ששולם ושכר שנצבר .3

 . וביקורת על הבקרה הפנימית סקירת דוחות כספיים ביניים,ביקורת דוחות כספיים שנתיים .4

 .שבונאייםחבנושאים פעולות ביקורת ובדיקות מיוחדות , רכולל בין הית .5

 .בגין דוח שנתי למס ההכנסה .6
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  בקרות ונהלים
  בקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי  -  לנוהל בנקאי תקין309הוראה 

ם לגבי גילוי  בדבר בקרות ונהלי309 בנקאי תקין מספר לאת הוראת ניהו פרסם בנק ישראל 2008בחודש ספטמבר 

 אשר תחילתה החל מהדוחות הכספיים השנתיים הוראהה"). ההוראה "–להלן (ובקרה פנימית על הדיווח הכספי 

 404 - ו302 קובעת את הוראות הביצוע הנדרשות מהנהלות של תאגידים בנקאיים לצורך יישום סעיפים 2008לשנת 

  . על דיווח כספיימית פנ בהקשר בקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה Sox Act-של ה

על הנהלת התאגיד הבנקאי לקיים בקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי וכן להעריך את , בין היתר

להעריך את הבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי לתום כל שנה , האפקטיביות שלהם לסוף כל רבעון

רעו בכל רבעון ושיש להם השפעה מהותית או שצפויה להיות להם השפעה ולהעריך שינויים בבקרה הפנימית שאי

  מהותית על הבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי על הדיווח כספי

 יש לכלול את הצהרת ההנהלה 2008ההוראה קובעת כי בדוח השנתי של תאגיד בנקאי החל מהדוח השנתי לשנת 

וכן לכלול בדוחות הכספיים חוות דעת של רואה החשבון המבקר באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
   היערכות הבנק–בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

על ידי המפקח על הבנקים החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת , 302קדם להוראה אימוץ הוראות סעיף 

קבע , )SEC(והוראות שפרסמה על פיו רשות ניירות ערך האמריקאיות , האמור לחוק 302ברוח דרישות סעיף . 2005

  . המפקח על הבנקים הוראה בעניין הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים

 בסיוע חיצוני, בחן הבנק, במטרה לבסס הצהרות אלה .2005תחולת ההוראה בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 

נבחנו . את התהליכים העיקריים של הפקת והעברת מידע הקשור לדוחות הכספיים ביחידות השונות של הבנק, כאמור

בן כבר ושר, הסיכונים הכרוכים בתהליכים אלה והבקרות הקיימות לגידור והקטנת הסיכונים והוצעו בקרות רבות נוספות

  .יושמו

 לתום התקופה המכוסה בדוח זה את ,ונאי הראשי שלו העריכוהמנהל הכללי של הבנק והחשבבשיתוף , הנהלת הבנק

והחשבונאי הראשי של הבנק המנהל הכללי ,  על בסיס הערכה זו.האפקטיביות של הבקרות ונהלים לגבי הגילוי של הבנק

, ם כדי לרשואפקטיביים םהבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינכי , הגיעו למסקנה כי לתום תקופת הדיווחשלו 

גלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הציג וללסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש ל, לעבד

  . ובמועד שנקבע בהוראות אלוהבנקים

על דיווח כספי אשר של הבנק  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית 2008 בדצמבר 31במהלך הרבעון שהסתיים ביום 

  . הדיווח הכספי הבקרה הפנימית של הבנק עלעל, ו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותיא, השפיע באופן מהותי

  
   היערכות הבנק– בקרה פנימית על דיווח כספי

 404(אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי "בעניין  הפיץ המפקח על הבנקים חוזר 2005בחודש דצמבר 

SOX(,2008 בדצמבר 31החל בדוחות הכספיים ליום ,  לכלול בדוחותיהם הכספיים לפיו על התאגידים הבנקאיים להיערך ,

הצהרה בדבר אחריות ההנהלה להקמה ולחיזוק של מערך בקרה ונהלי בקרה פנימית נאותים על דיווח כספי וכן הערכה 

בקרים של רואי החשבון המ, במקביל. לתום שנת הכספים של יעילות המערך ונהלי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
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התאגידים הבנקאיים יידרשו להמציא חוות דעת שבהכנתה הם יידרשו ליישם את התקנים הרלבנטיים שיאומצו או 

 לחוק 404בהתאם לדרישת סעיף , והכל). PACOB) Public Company According Oversight Board -שיתפרסמו על ידי ה

    .וחו שפורסמו מכSEC - אוקסלי האמריקאי ולהוראות ה-סרבנס

על מנת , את שירותיו של משרד רואי חשבון חיצוניושכר במסגרת קבוצת דיסקונט  האמור החוזרהבנק נערך ליישום 

 במסגרת קבוצת .404 - ו302יישום הדרישות של סעיפים ידריך וילווה את הבנק בהיערכותו לקראת , יסייע, שייעץ

את שלב תיעוד ומיפוי הסיכונים והבקרות ,  הפרויקטהבנק השלים את שלב ההערכות המקדימה לביצוע. דיסקונט

בתהליכים שהוגדרו בתחילת הפרוייקט ואת שלב ביצוע בדיקות האפקטיביות ביחס למערך הבקרה הפנימית על הדיווח 

יישום דרישת המפקח על הבנקים חייב שדרוג והקמה של מערכות תשתית של בקרות פנימיות . כפי שיתואר להלן, הכספי

  .כספיים וניהוליים, הקצאת משאבים רבים בשנים הקרובות, להערכת הבנק, דבר יחייבבבנק וה

במסגרת שלב זה הוגדרה מתודולוגיית .  השלים הבנק את שלב התכנון וההיערכות לביצוע הפרוייקט2006במהלך שנת 

. פרוייקט וועדת היגוי כמודל להערכת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והוקמה מנהלת COSO-אומץ מודל ה, הביצוע

 החל הבנק 2007במהלך שנת . שלב התכנון כלל ביצוע פיילוט במהלכו נבחנו מתודולוגיית העבודה ומבנה התוצרים

, בתיעוד התהליכים ומיפוי סיכוני הדיווח הכספי בתהליכים המהותיים בהתאם לסדרי עדיפויות שנקבעו בתוכנית העבודה

,  החל הבנק בשלב בדיקות האפקטיביות במסגרתו נבחנו2008בחודש יוני . 2008תהליך זה הסתיים במהלך חודש מאי 

"). בקרות מפתח "-להלן(בקרות המוגדרות כבקרות חיוניות למערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי , הלכה למעשה

במערך יושמו שיפורים , במסגרת שלב בדיקות האפקטיביות נערכו בבנק מספר סבבי בדיקות של בקרות המפתח

בהתאם לתוצאות בדיקות האפקטיביות של .ת נוספות בהתאם לממצאי הבדיקותהבקרות הקיים והוגדרו בקרות מפצו

  .בקרות המפתח להערכת הנהלת הבנק מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בכללותו של הבנק הינו אפקטיבי

 ישיבת ועדת גילוי בה משתתפים חברי ההנהלה וכן מידי רבעוןהבנק עורך , 404 - ו302במסגרת יישום דרישות סעיפים 

מטרת ועדת הגילוי היא .  הבקרות עליהן הוחלטתקינות ביצועחותמים על קשורים לתהליכי דיווח כספי כל עובדי הבנק ה

ר שינויי בקרות וקיום דיון ביחס לנושאים אחרים אש, שינויי תהליכים, טיפול בתקלות העשויות להשפיע על הדיווח הכספי

   .עשויה להיות להם השפעה על הדיווח הכספי

 לתום התקופה המכוסה בדוח זה את ,המנהל הכללי של הבנק והחשבונאי הראשי שלו העריכובשיתוף , הנהלת הבנק

והחשבונאי הראשי של הבנק המנהל הכללי , על בסיס הערכה זו. האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

  .ה הפנימית על הדיווח הכספי הינה אפקטיביתהבקרכי , י לתום תקופת הדיווחהגיעו למסקנה כשלו 

 מערך  ביחס לאפקטיביות , לראשונה הצהרת המנהל הכללי של הבנק והחשבונאי הראשי שלו,מובאות להלןבדוחות אלה 

לה בדבר בקרה מובא להלן לראשונה דוח הדירקטוריון וההנה, כמו כן. של הבנק על הדיווח הכספיהבקרה הפנימית 

הדוח כולל הצהרה של אחריות הנהלת הבנק לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח . פנימית על דיווח כספי

כספי של הבנק וכן מציינת את מסגרת העבודה ששימשה את ההנהלה לצורך אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

  .הכספי

כפי ,  בוקר השנה על ידי רואה החשבון המבקר ובהתאם שונה נוסח חוות הדעת,מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

במסגרת ביקורת רואה החשבון המבקר על מערך הבקרה הפנימית על הדיווח . שהוגדר על ידי המפקח על הבנקים

 רואי חוות הדעת של. הכספי לא נמצאו חולשות מהותיות העשויות לפגום במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

  .החשבון המבקרים על הבקרה הפנימית מובאת להלן
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  שכר נושאי משרה בכירה

  2008 לדצמבר 31שכר נושאי משרה בכירה לשנה שנסתיימה ביום 
  בשקלים חדשים

  
 משכורת
  ומענקים

  ,תגמולים, פיצויים
, השתלמות
  ,חופשה

  הסתגלות
  'ביטוח לאומי וכו

השלמת 
  עתודות
  נלוות' בגין הוצ

  עקב שינויים
  שכר בשנתב

  החשבון

  כל-סך
  המשכורות
  וההוצאות

  לא, הנלוות
  כולל מס שכר

  תשלומים
  אחרים

  הלוואות
  שניתנו
  בתנאים
  רגילים

  889,652  31,154  1,294,859  -  221,813  1,073,046  אתי לנגרמן

  69,260  53,435  1,102,640  -  334,212  768,428  רוני כתב

  54,516  38,554  715,420  -  191,150  524,270  אורית שמילוביץ

  762,132  23,747  665,103  -  145,655  519,448  זאב דקל

  785,608  22,482  662,974  -  146,991  515,983  יגאל בורכובסקי 

  
  2007 לדצמבר 31שכר נושאי משרה בכירה לשנה שנסתיימה ביום 

  בשקלים חדשים

  
 משכורת
  ומענקים

  ,תגמולים, פיצויים
  קרן, פנסיה

, השתלמות
  ,חופשה

  תגלותהס
  'ביטוח לאומי וכו

השלמת 
  עתודות
  נלוות' בגין הוצ

  עקב שינויים
  בשכר בשנת
  החשבון

  כל-סך
  המשכורות
  וההוצאות

  לא, הנלוות
  כולל מס שכר

  תשלומים
  אחרים

  הלוואות
  שניתנו
  בתנאים
  רגילים

  1,914,326  44,887  1,568,829  -  167,594  1,401,235  *ענת קינן 

  84,255  71,831  1,181,246  108,804  286,218  786,224  רוני כתב

  683,746  34,110  1,199,421  160,573  174,126  864,722  **אתי לנגרמן 

  5,564,038  43,167  888,498  73,708  133,585  681,205  אמיר פושינסקי

  69,812  31,168  754,144  97,451  131,915  524,778  אורית שמילוביץ
  

  .31.1.08ואת עבודתה בבנק ביום ,  את תפקידה כמנהל כללי בבנק23.10.07ענת קינן סיימה ביום ' הגב  *

 המבטא את הערכת הדירקטוריון את פועלה ₪ אלפי 530 כולל מענק פרישה בסך של 2007הסכום בשנת   

  .ל"קינן בכל תקופת כהונתה כמנכ' של הגב  

קצינת , ל עסקי"הנה כסמנכעד אותו מועד כי. 24.10.07ל הבנק החל מיום "אתי לנגרמן מכהנת כמנכ' הגב  **

  .אשראי ראשית  
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  תהליך אישור הדוחות הכספיים
מר , מר אבידן יאיר, ר הדירקטוריון"יו-מר ישראל דוד:  חבריםשמונהדירקטוריון הבנק אחראי על בקרת העל בבנק ומונה 

  . ניסיםמר מירון אברהם ומר אריה, מר יהב אבי, מר ורדי שי, מר הייבלום חיים, אשרי אברהם

ל בכיר וראש החטיבה הקמעונאית "סמנכ-מר ישראל דוד:  חברים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסיתשישהבדירקטוריון 

מ "סגן מנהל חטיבה עסקית בבנק דיסקונט לישראל בע-מר יאיר אבידן, )החברה האם(מ "בבנק דיסקונט לישראל בע

ל חברת יחד מועדון צרכנות לרופאים "ר ומנכ"יו-מר אבי יהב, יועץ כלכלי ומנהל חברות-מר אברהם אשרי, )החברה האם(

  .מ"מנהל ובעל מניות בחברת אריה ניסים השקעות בע,  דירקטור-ח עצמאי ומר אריה ניסים"רו-מר אברהם מירון, מ"בע

מר , מר אברהם אשרי,  מר ישראל דוד– מחברי הדירקטוריון חמישהדירקטוריון הבנק מינה ועדת מאזן אשר חברים בה 

  .מר אברהם מירון ומר אריה ניסים, יאיר אבידן

 נציג המבקר  ואליה מוזמנים,לועדת המאזן נשלח חומר הרקע וזאת לאחר ישיבת ועדת גילוי בה חברים כל חברי ההנהלה

ועדת המאזן דנה בדוחות הכספיים וממליצה בפני הדירקטוריון על אישור הדוחות . הפנימי ונציג רואה החשבון המבקר

  .כספייםה

מוזמנים ונוכחים רואה , כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים, לישיבת ועדת המאזן

את הסוגיות , באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בבנק, ועדת המאזן בוחנת. החשבון המבקר של הבנק

ושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות את המדיניות החשבונאית שי, המהותיות בדיווח הכספי

  .כמו כן בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים. הכספיים ובמידע הנלווה

בישיבת הדירקטוריון נסקרות התוצאות הכספיות . הדוחות הכספיים מועברים לעיונם של חברי הדירקטוריון טרם אישורם

השינויים שחלו במהלך התקופה המדווחת בהשוואה לתקופות המקבילות  וניתנת סקירה על הדיון של הבנק ומוצגים כלל 

משהובהר כי , בתום הדיון. וממליצה על אישור הדוחות הכספיים, שנערך בועדת המאזן כולל עיקרי ממצאיה והערותיה

מאשר הדירקטוריון את הדוחות , הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי הבנק ואת תוצאות פעולותיו

  .הכספיים
  

   רואי החשבון המבקריםחוות דעת
 31לשנה שהסתיימה ביום  של רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים המאוחדים של הבנק ביקורתב

 בקשותבדבר ) ה(-ו )ד (1 ג 16ביאור ב הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב לאמור, 2008 בדצמבר

  . כנגד הבנקושהוגשת ו ייצוגינותעלאישור תוב
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   הדירקטוריון וההנהלה

  חברי הדירקטוריון ופירוט עיסוקם .א

  שמות התאגידים בהן מכהן כדירקטור  עיסוק עיקרי  שם הדירקטור

  מר ישראל דוד

  ר הדירקטוריון"יו

 החטיבה הקמעונאיתראש , בכירל "סמנכ

  .מ"בבנק דיסקונט לישראל בע

בית מניב , מ"רטיסי אשראי לישראל בעכ. ל.א.כ

  .מ"ישראל בע

סגן מנהל חטיבה עסקית בבנק דיסקונט   מר אבידן יאיר

  .מ"לישראל בע

  

      

  מר אשרי אברהם

  

  אלביט מערכות , מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע  יועץ כלכלי ומנהל בחברות

אפריקה ישראל , מ"ירשאן ייעוץ בע, מ"בע

מיקרונט , מ"כור תעשיות בע, מ"להשקעות בע

  .מ"בע

  מר הייבלום חיים 

  

  

ומנהל אגף  חטיבה קמעונאית סגן ראש

  מ"בנק דיסקונט לישראל בעלקוחות עסקיים ב

  

  בי חברה לנתוני .אנד.די, מ"דיסקונט ליסינג בע

                         .מ"אשראי בע

  

  מר ורדי שי

  

 ומידע בבנק דיסקונט ראש חטיבת תפעולגן ס

  מ"לישראל בע

   

  *מר יהב אבי  

  

  ל חברת יחד מועדון צרכנות "ר ומנכ"יו

  מ "לרופאים בע

יזמות .א.א, מ"יחד מועדון צרכנות לרופאים בע

   .מ"בע

  *מר מירון אברהם 

  

  

  

  

  

  

  *מר אריה נסים

  עצמאי, ח"רו

  

  

  

  

  

  

בחברת ) 50%( מנהל ובעל מניות ,דירקטור

  ".מ"אריה ניסים השקעות בע"

ריבוע כחול ישראל , מ"מירון אברון יועצים בע

נציג , מ"אמריקה ישראל להשקעות בע. י.א, מ"בע

חיצוני בועדת השקעות במגדל חברה לביטוח 

  .מ"בע

 דירקטור בחברת אפריקה 19.2.08 -החל מ

  .מ"ישראל נכסים בע

  

  .מ" בעאריה ניסים השקעות

  

  
  .  ת" לנב301     דירקטור חיצוני על פי הוראה *
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  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

המספר , סוג פעילותו ומורכבותו,  נקבע כי בהתחשב בגודל הבנק2004 בינואר 26בישיבת הדירקטוריון מיום 

 27בישיבת הדירקטוריון מיום  . שלושההמזערי של דירקטורים בבנק בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יהיה

המספר המזערי של דירקטורים , סוג פעילותו ומורכבותו,  נקבע כי בהתחשב בגודל הבנק2006בפברואר 

   .בבנק בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בועדת הביקורת יהיה שניים
  

  :דירקטורים בבנק שהינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
  
  מר ישראל דוד .1

  . וכן חבר בועדת האשראי בבנקר ועדת המאזן" וכיור הדירקטוריון"מכהן כיו  

  . מ"בבנק דיסקונט לישראל בע הקמעונאיתבכיר וראש החטיבה ל "סמנכ      

  .מ"מכהן כדירקטור בויזה כאל ובית מניב ישראל בע      

  . ומוסמך במינהל עסקים בעל תואר בוגר כלכלה ומינהל עסקים  
  
  אבידן                                                                                                                             מר יאיר  . 2

  .  ר ועדת האשראי וחבר בועדת המאזן ובועדת המיחשוב בבנק"מכהן כיו    

      .מ" בבנק דיסקונט לישראל בעכסגן מנהל חטיבה עסקיתמכהן     

בעל תואר שני , במימון וחשבונאות,  במנהל עסקיםבעל תואר שני, בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה      

  .במינהל ומנהיגות בחינוך  
      
                                                                                                                              מר אברהם אשרי.  3

 אלביט , מ"מכהן כדירקטור באלרון תעשיה אלקטרונית בע.  המאזן והאשראי בבנק, הביקורתחבר בועדת 

  . מ" ומיקרונט בעמ"כור תעשיות בע, מ"אפריקה ישראל להשקעות בע, מ"ירשאן ייעוץ בע, מ"בעות מערכ

  . מנהל חברותמ ומאז יועץ כלכלי ו"ל בנק דיסקונט לישראל בע" מנכ1998עד יולי      

  .  ר דירקטוריון הבנק"כיו ) 2000 עד תחילת שנת 1998מחודש אוגוסט (כמו כן כיהן      

  . בעל תואר ראשון בכלכלה     
    
  מר אבי יהב.  4

  .  ר ועדת הביקורת וחבר בועדת האשראי בבנק"יו     

  .        מ"יזמות בע.א.א, מ" מועדון צרכנות לרופאים בע–ל חברת  יחד "ר דירקטוריון ומנכ"יו  

  .בוגר במדעי החברה ומדעי המתמטיקה, בעל תואר מוסמך במדעי החברה     
  
   מר אברהם מירון . 5

  .בועדת המיחשוב ובועדת הביקורת בבנק, בועדת המאזן, חבר בועדת האשראי     

 מ"ישראל להשקעות בעאמריקה . י.א-ומכהן כדירקטור ב, מ"מירון אברון יועצים בע' ל חב"מנכ .עצמאי     

 19.2.08 -החל מ. מ"נציג חיצוני בועדת השקעות במגדל חברה לביטוח בע, מ"ישראל בע-ובריבוע הכחול

  .מ"דירקטור בחברת אפריקה ישראל נכסים בע

  .רואה חשבוןבעל תואר      
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   מר אריה נסים .6

  ". מ"ניסים השקעות בעאריה "דירקטור ומנהל בחברת . חבר בועדת המאזן ובועדת הביקורת בבנק

אביב -בעבר שימש כחבר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל,  בכלכלה ומדעי המדינה–  .B.Aבעל תואר 

  .ל בכיר וחבר הנהלת הבנק"סמנכ: מ ומילא שורה של תפקידים בכירים בבנק לאומי ביניהם"בע

, הגמלקופות , ל"קה, אופק, פסגות, פיא, יינרסד, ויזה: ר חברת הבת"יו. החטיבה לשוק ההון ושירותים פיננסיים' ר

  .החברה לנאמנות ואיחוד סוכנויות לביטוח

  .הבנק להשקעות', ל לאומי ושות"מנכ

  ). ר דוד קליין"בתקופת ד ( לאומיבנקסגן היועץ הכלכלי של 

   
  . הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בועדת הביקורת הינו ארבעה' מס   

  . חמישהדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בועדת מאזן הינו ה' מס     

  
  חברי ההנהלה האקזקוטיבית  .ב

  אתי לנגרמן

  02.09.07 :תאריך תחילת כהונה

  ל"מנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
  : בוןענייהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל 

ת לבית סוכנות ביטוח ר דירקטוריון בדיסקונט למשכנתאו"מ ויו"בעות הנפק  משכנתאותר דירקטוריון בדיסקונט "יו

  .מ"בע) 2005(

  :  ופירוט התאגיד שבהם הוא משמש דירקטור בחמש השנים האחרונותעיסוק
, מ"קצינת אשראי ראשית בבנק דיסקונט למשכנתאות בע, ל עסקי"סמנכ, מ"ל בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מנכ

נט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח ר דירקטוריון בדיסקו"מכהנת כיו. בנק ירושליםמנהלת הבנקאות המסחרית ב

  .מ"ר דירקטוריון בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע"ויו, מ"בע) 2005(

בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במינהל עסקים ) B.A(בעלת תואר ראשון : השכלה

  .מאוניברסיטת בר אילן

  רוני כתב

  :תאריך תחילת כהונה
  חשבונאי ראשי – 28.02.93

  חשבונאי ראשי, ל בכיר"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
  : בוןענייהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל 

  .מ"בע) 2005(מ ודירקטור בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח "בעהנפקות משכנתאות דירקטור בדיסקונט 

  :  ופירוט התאגיד שבהם הוא משמש דירקטורש השנים האחרונות בחמעיסוק
 לבית מכהן כדירקטור בדיסקונט למשכנתאות. מ"חשבונאי ראשי בבנק דיסקונט למשכנתאות בע, ל בכיר"סמנכ

  .מ"מ ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע"בע) 2005(סוכנות לביטוח 

  .מהמכללה למינהל) חשבונאות(סקים במינהל ע) B.A(בעל תואר ראשון , ח"רו :השכלה
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  אורית שמילוביץ

  1.9.06 :תאריך תחילת כהונה
  ל פיננסי כלכלי"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  : בוןענייהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל 
  .מ"בע) 2005 (מ ודירקטור בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח" בע הנפקותמשכנתאותדירקטור בדיסקונט 

  :  ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונותעיסוק
מכהנת כדירקטור , מנהלת המחלקה הפיננסית כלכלית, מ"ל פיננסי כלכלי בבנק דיסקונט למשכנתאות בע"סמנכ

  .מ"ות בע ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקמ"בע) 2005(בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח 

 ותואר שני במשפטים בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן) B.A(בעלת תואר ראשון , ח" רו:השכלה

  .מאוניברסיטת בר אילן
  

  יגאל בורוכובסקי

  15.07.07 :תאריך תחילת כהונה
  .יועץ משפטי ומזכיר הבנק, ל"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  :ד או בבעל ענין בוהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגי
  .מ"בע) 2005(מ ודירקטור בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח "בעהנפקות משכנתאות דירקטור בדיסקונט 

  : ופירוט התאגיד שבהם הוא משמש דירקטור בחמש השנים האחרונותעיסוק
ד במשרד "עו', יובל לוי ושות' רופד פ"ד ושותף במשרד עו"עו, מ"יועץ משפטי ומזכיר בנק דיסקונט למשכנתאות בע, ל"סמנכ

 לבית מכהן כדירקטור בדיסקונט למשכנתאות', אלוני ושות-גוט-ד בלטר"מתמחה במשרד עו',  סרוב ושות-קרני-ד פירון"עו

  .מ"ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע מ"בע) 2005(סוכנות לביטוח 

  ).L.L.B(א ותואר מאוניברסיטת בר אילן במשפטים "טת תבכלכלה ומשפטים מאוניברסי) B.A( בעל תואר ראשון :השכלה
  

  זאב דקל

  15.10.07 :תאריך תחילת כהונה

  קצין אשראי ראשי, ל עסקי"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  :התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו
  .מ"בע) 2005(אות לבית סוכנות ביטוח מ ודירקטור בדיסקונט למשכנת" בע הנפקותמשכנתאותדירקטור בדיסקונט 

  : ופירוט התאגיד שבהם הוא משמש דירקטור בחמש השנים האחרונותעיסוק
מנהל המחלקה העסקית בבנק דיסקונט , מ"ל עסקי וקצין אשראי ראשי בבנק דיסקונט למשכנתאות בע"סמנכ

 לבית סוכנות יסקונט למשכנתאותמכהן כדירקטור בד,  מחלקת אשראי עסקי בבנק ירושליםמנהל, מ"למשכנתאות בע

  .מ"ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע מ"בע) 2005(לביטוח 

בכלכלה ומינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במינהל עסקים ) B.A(בעל תואר ראשון : השכלה

  .מהאוניברסיטה העברית בירושלים
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  אלדד זרחיה

  28.05.08 :תאריך תחילת כהונה

  .ל טכנולוגיות ותפעול"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  :התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו

  .מ"בע) 2005(מ ודירקטור בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח "בעהנפקות משכנתאות דירקטור בדיסקונט 

  :שמש דירקטור ופירוט התאגיד שבהם הוא מ בחמש השנים האחרונותעיסוק
מכהן כדירקטור בדיסקונט , מ"ברת פורמולה טרוול סולושנס בעמנהל ח, מ"אל תוכנה בע.פי.מנהל תחום באס

  .מ"ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע מ"בע) 2005( לבית סוכנות לביטוח למשכנתאות

  . תואר במינהל עסקים:השכלה

  
  גולן ספיר

  23.09.08 :תאריך תחילת כהונה

  ל שיווק ומכירות"סמנכ: יד שהוא ממלא בתאגידהתפק

  :התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו

  .מ"בע) 2005(מ ודירקטור בדיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח "בעהנפקות משכנתאות ירקטור בדיסקונט ד

  : ופירוט התאגיד שבהם הוא משמש דירקטור בחמש השנים האחרונותעיסוק
מכהן כדירקטור , ל שיווק באילנות דיסקונט"סמנכ, תל שיווק בגאון בית השקעו"סמנכ,  בית השקעותהל בפריזמ"נכמ

  .מ"ודירקטור בדיסקונט משכנתאות הנפקות בע מ"בע) 2005( לבית סוכנות לביטוח בדיסקונט למשכנתאות
  

   מתחילת השנהשינויים בהנהלה
מנהל אגף בנקאות ושיווק ומנהל הסיכונים התפעוליים , ל" משנה למנכ, הודיע מר אמיר פושינסקי27.4.2008ביום  .1

 .על סיום תפקידו בבנק

  .4.5.2008מר פושינסקי סיים את תפקידיו בבנק ביום   

שימשה גם כמנהלת הסיכונים , המשמשת גם כמנהלת הסיכונים הכלליים של הבנק, ל הבנק"מנכ, אתי לנגרמן' גב .2

 . להלן3סעיף ' ר, ועד למינויו של מר אלדד זרחיה, ל מר פושינסקיהתפעוליים החל מסיום תפקידו ש

מינויו נכנס . ל טכנולוגיות ותפעול" אושר מינוי של מר אלדד זרחיה כסמנכ11.5.2008בישיבת הדירקטוריון מיום  .3

 .28.5.08לתוקף  לאחר אישור המפקח על הבנקים ביום 

זאת לאחר קבלת  , ל שיווק ומכירות"של מר גולן ספיר כסמנכ אושר מינויו 24.9.2008בישיבת הדירקטוריון מיום  .4

 .23.9.2008אישור המפקח על הבנקים על מינויו ביום 

 .) בדוח הדירקטוריון44 עמוד' ר ( של הבנקארגוניהמבנה ה אושר שינוי 16.2.09בישיבת הדירקטוריון מיום  .5

  :שינויים בהנהלה לאחר תאריך המאזן .6

   .גף אשראימר זאב דקל מונה כמנהל א  

   .את תפקידו בבנקסיים מר גולן ספיר   

  .  בבנקתפקידהאת אורית שמילוביץ מסיימת ' גב  

  .חבר הנהלה ומנהל אגף פיננסים וניהול סיכונים, ל"אושר מינוי של מר משה הלפרין כסמנכ  
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  הדירקטוריון 
   מתחילת השנהשינויים בדירקטוריון

ת כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות נוהל בנקאי  סיים מר שלמה אליה א1.10.2008ביום .  1

  .1.10.2002שכיהן כדירקטור חיצוני מיום  לאחרו, 301תקין   

באסיפה .  התקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר אריה נסים כדירקטור חיצוני בבנק17.11.2008ביום  .2

מר אריה נסים לדירקטור חיצוני בבנק  הוחלט על מינויו של 10.12.2008-הכללית השנתית שהתקיימה ב

  . 301ת " לנב15בהתאם לסעיף 

בכפוף לאישור מינויו של מר אריה ניסים כדירקטור ,  הוחלט כי27.10.2008      בישיבת הדירקטוריון מיום 

  ).   ועדת המאזן וועדת הביקורת(יכהן מר נסים כחבר ועדות הדירקטוריון בהן כיהן מר אליה , בבנק
  

  הדירקטוריון וועדותיוישיבות 

  . ועדות הדירקטוריון של ישיבות39 - מליאת הדירקטוריון ו של ישיבות17 התקיימו 2008בשנת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _________________  __________________  2009 בפברואר 25
  אתי לנגרמן  ישראל דוד  

  מנהל כללי  ר הדירקטוריון"יו  
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  סקירת ההנהלה

  על מצבו העסקי של הבנק ותוצאות פעולותיו
  

  2008לשנת 
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   מידע רב תקופתי-  * מאזן מאוחד- תוספת א
  ₪במיליוני סכומים מדווחים 

  בדצמבר31ליום  

  2008  2007  2006  2005  2004  

            נכסים

  143.1  241.4  542.1  224.5  447.0  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  1.3  1.1  1.1  1.1  -  ניירות ערך

  9,518.5  10,024.0  9,838.7  11,200.2  13,742.1  אשראי לציבור

  15.5  16.9  20.1  28.4  48.2  ינים וציודיבנ

  67.4  71.8  46.8  48.9  60.1  נכסים אחרים

  9,745.8  10,355.2  10,448.8  11,503.1  14,297.4  נכסיםהסך כל 

            

            התחייבויות והון
  2,104.7  1,640.3  1,453.9  1,249.2  1,034.1  פיקדונות הציבור

  6,617.7  7,543.2  7,712.1  8,984.9  11,568.4  פיקדונות מבנקים

  45.0  36.6  38.2  32.2  30.1  פיקדונות הממשלה

  128.2  241.8  288.6  268.2  645.0  כתבי התחייבות נדחים

  67.2  84.1  111.5  97.9  120.7  התחייבויות אחרות

  8,962.8  9,546.0  9,604.3  10,632.4  13,398.3  תחייבויותהסך כל ה

            

      783.0  809.2  844.5  870.7  899.1  הון עצמי

  9,745.8  10,355.2  10,448.8  11,503.1  14,297.4 הוןהתחייבויות והסך כל ה

  

  .     מאזן הבנק2004 בדצמבר 31עד ליום   *
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   מידע רב תקופתי-  דוח רווח והפסד מאוחד-תוספת ב 

  ₪במיליוני סכומים מדווחים 
   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2008  2007  2006  2005  2004  

רווח מפעולות מימון לפני 
  128.2  148.9  139.8  125.5  128.4  ס"הפרשה לחומ

 165.5  76.3  33.9  35.2  8.0  הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות מימון לאחר 
   )37.3(  72.6  105.9  90.3  120.4  ס"חומהפרשה ל

 54.8  54.7  48.2  48.7  49.5  הכנסות תפעוליות ואחרות

           הוצאות תפעוליות ואחרות
  35.9   48.9  52.8  66.9 73.0  משכורות והוצאות נלוות

   9.2   11.5  13.0  15.6  16.2  נים וציודיבניאחזקה ופחת 
  25.6   31.5  28.8  31.8  36.2  הוצאות אחרות

הוצאות הסך כל 
  70.7  91.9  94.6  114.3  125.4  אחרותהתפעוליות וה
            

מפעולות ) הפסד(רווח 
  )53.2(  35.4  59.5  24.7  44.5  רגילות לפני מיסים 

 הפרשה למסים על הרווח
    )18.0( 9.2 24.2 )1.5( 16.1   מפעולות רגילות)הפסד(

  )35.2(  26.2  35.3  26.2  28.4   נקי )הפסד(רווח 

      
   :*למניה) הפסד(רווח 

            )בשקלים חדשים(
מפעולות ) הפסד(רווח 

  )26.69(  19.85  26.79  19.86  21.51 . נ. ע₪ 1רגילות למניה בת 

המניות ששימשו ' מס
  1731,319,  1731,319,  1731,319,  1731,319,  1731,319,  לחישוב

            
  .₪החישוב מתבסס על הנתונים בסכומם המלא ולא על בסיס הנתונים המעוגלים למיליוני   *
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   וחברות מאוחדות שלו–של הבנק  שיעורי הכנסה והוצאה –ג תוספת 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

     2008   2007  
    )הוצאה(שיעור הכנסה   )הוצאה(שיעור הכנסה 

יתרה 
  שנתית
  *ממוצעת

  הכנסות
  )הוצאות(

  מימון
ללא השפעת 

  נגזרים

כולל 
השפעת 
  נגזרים

יתרה 
  נתיתש

  *ממוצעת

  הכנסות
  )הוצאות(

  מימון
ללא השפעת 

  נגזרים

כולל 
השפעת 
  נגזרים

                  :מטבע ישראלי לא צמוד
    4.67%  47.6  1,020.3    4.37%  84.6  1,938.6  נכסים

    )4.58%( )23.6(  514.4    )3.97%( )54.5(  1,373.4  התחייבויות

   0.09%    0.40%    פער הריבית

          : מטבע ישראלי צמוד למדד 
   7.84%  664.7 8,479.0   9.17%  937.9 10,232.6  נכסים

   )7.35%( )591.8( 8,056.0    )8.79%( (864.1) 9,829.6  התחייבויות

   0.49%    0.38%    פער הריבית

          :ח "לי צמוד למטמטבע ישרא
   6.88%  59.2 860.3   5.80%  36.4 627.7  נכסים

      )18.8(  44.2      17.7  3.7  השפעת נגזרים משובצים

  4.46%    40.4  904.5  8.57%    54.1  631.4  כ נכסים"סה

   6.17% )54.0( 875.5   )4.30%( )28.7( 667.2  התחייבויות

      21.0  17.1      )15.0(  3.3  השפעת נגזרים משובצים

  )3.70%(    )33.0(  892.6  )6.52%(    )43.7(  670.5  כ התחייבויות"סה

  0.76% 0.71%   2.05% 1.50%    פער הריבית

             סך הכל

    7.45%  771.5 10,359.6    8.27%  1,058.9 12,798.9  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון
      )18.8(  44.2      17.7  3.7  השפעת נגזרים משובצים

  7.23%    752.7  10,403.8  8.41%    1,076.6  12,802.6  כ נכסים"סה
    7.09%  669.4  9,445.9    7.98%  )947.3(  11,870.2  הוצאות מימון התחייבויות כספיות שגרמו
      21.0  17.1      )15.0(  3.3  השפעת נגזרים משובצים

  )6.85%(    )648.4(  9,463.0  8.10%    )962.3(  11,873.5  כ התחייבויות"סה

  0.38%  0.36%      0.31%  0.29%      פער הריבית

      )14.4(        )22.2(    בגין אופציות
      4.4        4.5    עמלות מעסקי מימון
      31.2        31.8    הכנסות מימון אחרות

      773.9        1,090.7    כ הכנסות מימון"סה
        52.9        30.7  נכסים כספיים אחרים

                  פתהפרשה כללית והפרשה נוס
        )24.2(        )21.4(  לחובות מסופקים

        21.3        48.8  נכסים לא כספיים

        10,453.8        12,860.7  כ נכסים"סה
      )648.4(        )962.3(    כ הוצאות מימון"סה

      125.5        128.4    רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
                  לרבות(הפרשה לחובות מסופקים 

      )35.2(        )8.0(    )הפרשה כללית והפרשה  נוספת
                  הפרשה מפעולות מימון לאחר רווח

      90.3        120.4      לחובות מסופקים
        107.8        75.0  התחייבויות כספיות אחרות

        22.7        26.5  התחייבויות לא כספיות
        860.3        885.7  אמצעים הוניים

        10,453.8        12,860.7  הוניים עיםכ התחייבויות ואמצ"סה
              

  .לחובות מסופקים ההפרשות הספציפיות על בסיס יתרות פתיחה חודשיות למעט מגזר לא צמוד המחושב על בסיס יתרות יומיות ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של      *
.יימסרו לכל מבקש,  סעיפי המאזן השוניםלפי,  נתונים מלאים על  שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה 
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  2008 בדצמבר 31 חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  על בסיס מאוחד ליום -תוספת ד 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

 2007 בדצמבר 31                          

  

  דרישה עם
  עד
  חודש

 מעל חודש
  3עד 

  חודשים

  3מעל 
  חודשים
  עד שנה

  מעל שנה
  3עד 
  שנים

  3מעל 
  5עד 
  שנים

  5מעל 
  שנים עד

   שנים10

  10מעל 
  שנים עד

  שנים20

  
  20מעל 
  שנים

  ללא
  תקופת
  *פירעון

  
  
  כ"סה

  שיעור
 תשואה 
   פנימי

  משך
  חיים
 ממוצע

  שיעור
  תשואה
  פנימי

  משך
  חיים
  ממוצע

  בשנים  באחוזים  בשנים  באחוזים        מטבע ישראלי לא צמוד
  0.17  5.74%  0.12  3.56%  2,922.8  54.2    2.4  7.6  3.9  4.4  1.8  0.4  2,848.1  סך הכל נכסים

  0.28  4.42%  0.16  3.11%  2,105.4      3.3  11.0  5.9  6.7  2.7  0.6  2,075.2  סך הכל התחייבויות
  החשיפה לשינויים בשיעורי 

  )0.11(  1.32%  )0.04(  0.45%  817.4  54.2    )0.9(  )3.4( )2.0( )2.3(  )0.9( )0.2(  772.9  הריבית במגזר
          817.4  817.4  763.2  763.2  764.1  767.5  769.5  771.8  772.7  772.9  מגזרהחשיפה המצטברת ב

                              מטבע ישראלי צמוד למדד
  5.85  4.93%  6.05  4.63%  10,743.1    133.9  2,074.5  2,781.8  2,001.4  2,306.2  1,056.3  241.2  147.8  סך הכל נכסים

  4.60  4.54%  5.09  4.23%  10,670.4    96.1  1,061.8  3,278.4  2,049.8  2,629.2  1,028.4  306.1  220.6  סך הכל התחייבויות
  החשיפה לשינויים בשיעורי 

  1.25  0.39%  0.96  0.40%  72.7   37.8  1,012.7 )496.6( )48.4(  )323.0(  27.9  )64.9(  )72.8(  הריבית במגזר
          72.7  72.7  72.7  34.9  )977.8(  )481.2(  )432.8(  )109.8(  )137.7(  )72.8(  החשיפה המצטברת במגזר

                               ** צמוד לדולר– מטבע חוץ
  0.28  6.82%  0.29  4.04%  478.5              234.2  158.8  85.5  סך הכל נכסים

  0.25  6.22%  0.26  3.79%  497.1              166.3  209.1  121.7  סך הכל התחייבויות
  החשיפה לשינויים בשיעורי 

  0.03  0.60%  0.03  0.25%  )18.6(              67.9  )50.3(  )36.2(  ריבית במגזרה
         )18.6( )18.6( )18.6( )18.6( )18.6( )18.6( )18.6( )18.6(  )86.5( )36.2(  החשיפה המצטברת במגזר

                               ** צמוד לאירו– מטבע חוץ
  0.29%  6.43%  0.29  6.00%  88.9              45.0  28.8  15.1  סך הכל נכסים

  0.23%  5.61%  0.23  5.00%  92.8              14.9  75.0  2.9  סך הכל התחייבויות
  החשיפה לשינויים בשיעורי 

  0.06%  0.82%  0.06  1.00%  )3.9(              30.1  )46.2(  12.2  הריבית במגזר
         )3.9( )3.9( )3.9( )3.9( )3.9( )3.9( )3.9( )3.9(  )34.0( 12.2  החשיפה המצטברת במגזר

  יפה כוללת לשינויים חש
                  **בשיעורי הריבית

  
          

  4.85    4.61    14,297.4  118.3  133.9  2,076.9  2,789.4  2,005.3  2,310.6  1,337.3  429.2  3,096.5  ***סך הכל נכסים
  3.91    4.10    13,398.3  32.6  96.1  1,065.1  3,289.4  2,055.7  2,635.9  1,212.3  590.8  2,420.4  ***סך הכל התחייבויות 

  החשיפה לשינויים בשיעורי 
  0.94    0.51    899.1  85.7  37.8  1,011.8 )500.0( )50.4(  )325.3(  125.0 )161.6(  676.1  הריבית במגזר

          899.1  899.1 813.4  775.6 )236.2(  263.8 314.2  639.5  514.5  676.1  החשיפה המצטברת במגזר
  : הערות כלליות     

  .יימסרו לכל מבקש, םלפי סעיפי המאזן השוני, יפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזרנתונים מלאים על החש. 1
 הלוח אינו  .המוקדם שבהם, או עד למועד שינוי הריבית, למועד הפירעוןכוללים ריבית שתצטבר עד , הזרמים העתידיים שהוונו כאמור. הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי של הסעיף המאזני, בלוח זה. 2

  .)לדוח הדירקטוריון 21עמוד ' ר(גבי פירעונות מוקדמים כולל תחזיות ואומדנים ל  
  .מוצגות יתרות מאזניות" ללא תקופת פירעון"בטור   *
  .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, פעילות מקומית  **      
    . בהתחייבויות₪ מיליון  32.6, בנכסים ₪  מיליון 64.1, "ללא תקופת פירעון"המוצגים בטור , כולל פריטים לא כספיים ***      
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   מידע רב רבעוני– 2007-2008 בשנים  תמצית מאזן מאוחד לסוף רבעון–תוספת ה 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  2008  2007  

  1רבעון   2רבעון    3רבעון   4עון רב  1רבעון   2רבעון    3רבעון   4רבעון   

                  
                  נכסים

מזומנים 
  ופיקדונות 
  233.6  247.8  124.9  224.5  160.3  226.9  524.2  447.0  בבנקים

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  0.8  -  -  ניירות ערך

  9,762.6  9,768.3  10,588.9  11,200.2  11,803.3  12,628.2  13,511.4 13,742.1 אשראי לציבור

  19.6  20.5  22.5  28.4  30.1  58.2  60.0  48.2   וציודבניינים

  44.6  54.8  51.7  48.9  53.1  59.2  47.1  60.1  נכסים אחרים

 10,061.5 10,092.5  10,789.1  11,503.1  12,048.0  12,973.3  14,142.7 14,297.4 נכסיםהסך כל 

                  
התחייבויות 

                  והון
פיקדונות 
  1,401.4  1,353.1  1,307.6  1,249.2  1,198.3  1,174.5  1,105.0  1,034.1  הציבור

פיקדונות 
  7,397.0  7,476.4  8,189.5  8,984.9  9,557.7  10,398.9  11,359.4 11,568.4  מבנקים

פיקדונות 
  33.6  37.1  31.2  32.2  33.1  31.9  34.0  30.1  הממשלה

  כתבי 
 התחייבויות

  274.1  261.1  265.6  268.2  278.1  384.1  639.1  645.0  נדחים
התחייבויות 

  102.4  102.5  124.0  97.9  103.7  98.0  109.1  120.7  אחרות
סך כל 

  9,208.5  9,230.2  9,917.9  10,632.4  11,170.9  12,087.4  13,246.6 13,398.3  התחייבויותה

  853.0  862.3  871.2  870.7  877.1  885.9  896.1  899.1  הון עצמי
סך כל 

  התחייבויות ה
 10,061.5 10,092.5  10,789.1  11,503.1  12,048.0  12,973.3  14,142.7 14,297.4  הוןהו
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   מידע רב רבעוני– 2007 - 2008 בשנים  תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון–תוספת ו 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  2008  2007  
  1רבעון   2 רבעון  3 רבעון  4רבעון   1רבעון   2 רבעון  3 רבעון  4רבעון   
          

רווח מפעולות מימון לפני 
 39.3 30.9 29.2 26.1 27.5 32.5 34.1 34.3  ס"הפרשה לחומ

  10.8  5.4  12.6  6.4  0.2  2.5  0.5  4.8 הפרשה לחובות מסופקים
מפעולות מימון  ח רוו

 28.5 25.5  16.6 19.7 27.3 30.0  33.6 29.5  ס"לאחר הפרשה לחומ
                  

 הכנסות תפעוליות 
 11.5 11.2 13.5 12.5 13.0 12.7 12.7 11.1  ואחרות

הוצאות תפעוליות 
                  ואחרות
  14.5  14.7  17.2  20.5  17.8  17.8  17.6  19.8  ת והוצאות נלוותומשכור

 אחזקה ופחת בניינים
  3.6  3.6  4.7  3.7  4.1  3.8  4.0  4.3  וציוד

  5.6  8.8  7.8  9.6  8.4  7.3  8.9  11.6  הוצאות אחרות
 הוצאותהכל סך 
  23.7  27.1  29.7  33.8  30.3  28.9  30.5  35.7  אחרותהעוליות ותפה

  מפעולות ) הפסד(רווח 
  16.3  9.6  0.4  )1.6(  10.0  13.8  15.8  4.9   רגילות לפני מסים

 הפרשה למסים על הרווח
  7.8  0.3  )8.5( )1.1(  3.6  5.0  5.6 1.9   מפעולות רגילות)הפסד(

                  

  8.5  9.3  8.9  )0.5(  6.4  8.8  10.2  3.0  נקי) הפסד(רווח 
                  

למניה ) הפסד(רווח 
                  :)בשקלים חדשים(

מפעולות  )הפסד (רווח
  רגילות למניה 

  6.47  7.05  6.69  )0.35(  4.83  6.69  7.78  2.21  .נ. ע₪ 1בת 
                  
המניות ששימשו ' מס

  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  לחישוב
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  )certification(הצהרה 
  
  :מצהירה כי, אתי לנגרמן, אני

  
 ").הדוח" :לןלה (2008לשנת ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח השנתי של בנק דיסקונט למשכנתאות בע .1
  
ה הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובד, בהתבסס על ידיעתי .2

לא יהיו מטעים בהתייחס , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו  
 .לתקופה המכוסה בדוח  

 
מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

ים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים השינוי, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות  
 . בדוחמוצגיםולתקופות ה  

 
ולבקרה גילוי ה גביאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל .4

 :וכן. הפנימית של הבנק על דיווח כספי  
 

  המיועדים  , בקרות ונהלים כאלהת פיקוחנו שלאו גרמנו לקביעתם תח, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א
מובא לידיעתנו על ידי אחרים  ,לרבות תאגידים מאוחדים שלו, בנקלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל  
 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, בבנק ובאותם תאגידים  

 
, ל דיווח כספי כזואו גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית ע, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  )ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות   
 ;חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו  

 
לגבי  את מסקנותינובדוח לוי של הבנק והצגנו  של הבקרות והנהלים לגבי הגיאפקטיביותהערכנו את ה  )ג

 וכן ; הערכתנו ום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס עללת, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של אפקטיביותה  
 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן   )ד
 וכן; פנימית של הבנק על דיווח כספיאו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה ה, מהותי  

 
  לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של,אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :כספי ותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווחבהתבסס על הערכתנו העדכנית בי, הדירקטוריון של הבנק  
 

יות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהות  )א
 וכן   ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, דיווח כספי  
    עובדים אחרים שיש  בה מעורבת ההנהלה או מעורבים, יתבין מהותית ובין שאינה מהות, כל תרמית  )ב

 .קרה הפנימית של הבנק על דיווח כספילהם תפקיד משמעותי בב  
  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
  
  
  
  
  
  
  

  2009 בפברואר 25
      ______________                       
   מנהל כללי– אתי לנגרמן                                       



  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

 81

  
  )certification(הצהרה 

  
  :מצהיר כי,  רוני כתב,אני

  
 ").הדוח" :לןלה (2008לשנת ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח השנתי של בנק דיסקונט למשכנתאות בע .1
 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה , בהתבסס על ידיעתי .2

לא יהיו מטעים בהתייחס , נכללו אותם מצגיםלאור הנסיבות בהן , מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 .לתקופה המכוסה בדוח

 
מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות
 . בדוחגיםמוצולתקופות ה

 
ולבקרה גילוי ה גביאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל .4

 :וכן. הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

 המיועדים  ,ת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תח, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א
מובא לידיעתנו על ידי אחרים  ,לרבות תאגידים מאוחדים שלו, קלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנ

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, בבנק ובאותם תאגידים
 

בקרה פנימית על דיווח כספי או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  )ב
פי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות ת הדיווח הכסהמיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנו, כזו

 ;חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 

לגבי  את מסקנותינובדוח לוי של הבנק והצגנו  של הבקרות והנהלים לגבי הגיאפקטיביותהערכנו את ה  )ג
 וכן ; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  שלאפקטיביותה

 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן   )ד

 וכן; או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, מהותי
 
  לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של,ו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה ז .6

 :כספי ותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווחבהתבסס על הערכתנו העדכנית בי, הדירקטוריון של הבנק  
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   )א
 וכן   ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, פויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשוםאשר סביר שצ, דיווח כספי  
    עובדים אחרים שיש  בה מעורבת ההנהלה או מעורבים, יתבין מהותית ובין שאינה מהות, כל תרמית  )ב

 .להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי  
  

  .על פי כל דין, תי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריו
  
  
  
  
  

  2009 בפברואר 25
  

          _________________    
  ,ל בכיר" סמנכ-  רוני כתב          

  חשבונאי ראשי                      
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   הדירקטוריון וההנהלהדוח

   השנתידוחעל אחריותם ל

2008  
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  ריותם לדוח השנתידוח הדירקטוריון וההנהלה על אח
  .לנאותותוידי הנהלת הבנק והיא האחראית -הדוח השנתי הוכן על

דוח זה כולל דוחות כספיים ערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים וכללי הדיווח שנקבעו בהוראות 
  .מידע נוסף הערוך בהתאמה להם וכן מידע אחר, המפקח על הבנקים ובהנחיותיו

  
 מסוימיםתקופתיים מחייבת גם עריכת אומדנים לצורך קביעתם של סכומים וסעיפים עריכת דוחות כספיים 

  .ידי הנהלת הבנק בהתאם למיטב שיקול דעתה-אומדנים אלה נערכו על. בדוחות
  

מקיימת הנהלת הבנק מערכת מקיפה של בקרה פנימית , כדי להבטיח את נאותות הדיווח הכספי של הבנק
שלמותם ,  בבנק נערכות על פי הרשאות נאותות וכי נכסי הבנק מוגניםשמטרתה להבטיח כי כל העסקאות

מערכת הבקרה הפנימית . מובטחת והרשומות החשבונאיות מהוות בסיס מהימן לעריכת הדוחות הכספיים
שאין היא מעניקה בטחון מוחלט אלא בטחון סביר בלבד לגבי יכולתה לגלות ולמנוע , מוגבלת מטבעה בכך

כי ההחלטה לגבי כמות המשאבים ,  של הביטחון הסביר מבוסס על ההכרההעיקרון. ריגותטעויות ופעולות ח
חייבת מטבע הדברים לקחת בחשבון את התועלת שתצמח , שתושקע בהפעלתם של אמצעי הבקרה

  .מהפעלתם של אמצעים אלה
  

קובע ,  החברות לחוק92שהינו אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם בהתאם לסעיף , דירקטוריון הבנק
את המדיניות החשבונאית ומפקח על יישומה וכן קובע את מבנה מערכת הבקרה הפנימית ומפקח על 

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני הבנק במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף . תפקודה
, באמצעות ועדותיו, הדירקטוריון. ןידי הדירקטוריו-הנהלת הבנק פועלת לפי המדיניות שנקבעה על. להנחיותיו

מקיים מפגשים שוטפים עם הנהלת הבנק וכן עם המבקר הפנימי ועם רואה החשבון המבקר של הבנק במטרה 
  .לסקר את היקף עבודתם ואת תוצאותיה

  
, ערכו בקורת של הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק, רואה החשבון המבקר של הבנק, ה זיו האפט"ה

) ך פעולתו של רואה חשבוןדר(לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ,  בקורת מקובליםבהתאם לתקני
 המועצה לפיקוח על החשבונאות של חברות ציבוריות ישנקבעו על יד, מסוימיםותקני ביקורת , 1973-ג"התשל
. על הבנקים על פי ההנחיות של המפקח חויב ושיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים )PCAOB -ה(ב "בארה

, מטרת הביקורת היא לאפשר לרואה החשבון המבקר לחוות את דעתם באיזו מידה משקפים דוחות אלה
את , בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים וכללי הדיווח שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים ובהנחיותיו

בהתאם . תזרימי המזומניםאת השינויים בהונו העצמי ואת , את תוצאות פעולותיו, מצבו הכספי של הבנק
רואה החשבון המבקר אחראים כלפי החברה ובעלי מניותיה לאמור בחוות דעתם ,  לחוק החברות170לסעיף 

  .הדעת של רואה החשבון המבקר מצורפת לדוחות הכספיים השנתיים-חוות. לגבי הדוחות הכספיים
  

נמסר לעיונם של רואה החשבון )  הנלווה המידע-להלן (המידע בדוח הדירקטוריון ובסקירת ההנהלה , כן-כמו
התאמה מהותית בין המידע בדוחות הכספיים לבין המידע הנלווה -מנת שיוכלו להודיע אם קיימת אי-המבקר על

או אם המידע הנלווה כולל מידע שבאופן מהותי אינו תואם ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת רואה החשבון 
רואה החשבון המבקר לא נקטו . ה הודעה כאמור מרואה החשבון המבקרלא נתקבל. המבקר במהלך הביקורת

  .לצורך זה נהלי ביקורת נוספים על אלה שהיו חייבים לנקוט לצורך ביקורת הדוחות הכספיים
  
  
  
  
  

          
    ישראל דוד  

  ר הדירקטוריון"יו
  אתי לנגרמן         

  מנהל כללי         
  רוני כתב              

  חשבונאי ראשי, רל בכי"סמנכ
  

  
  .2009 בפברואר 25: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה 

  בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

2008  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

 85

  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית ") הבנק", להלן(מ " וההנהלה של בנק דיסקונט למשכנתאות בעהדירקטוריון

מערכת הבקרה הפנימית של "). דוח הדירקטוריון"כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר (נאותה על דיווח כספי 

הבקרה הבנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של 

ללא תלות . ספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיודוחות כ

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, בטיב רמת התכנון שלהן

  .ולהצגה של דוח כספיאפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה 

  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, להרשאות ההנהלה

לרבות ביצוע נהלי בקרה , ביצוע) MONITOR(יים ומנטרים צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשרות אפקטיב

  .פנימית

  

הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

 COMMITTEE OF SPONSORING -בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה, 31.12.2008

ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) .ההנהלה מאמינה , בהתבסס על הערכה זו

)BELIEVES ( הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי הינה אפקטיבית, 31.12.2008כי ליום.  

  

 בוקרה על ידי רואי חשבון המבקרים של 31.12.2008האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

בדבר בלתי מסוייגת  אשר בו נכללה חוות דעת 86-87ים כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד, )ה זיו האפט"ה (הבנק

  .31.12.2008האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

  

  
    

          
    ישראל דוד  

  ר הדירקטוריון"יו
  אתי לנגרמן         

  מנהל כללי         
  י כתב             רונ 

  חשבונאי ראשי, ל בכיר"סמנכ
  

  
  
  

  .2009 בפברואר 25: תאריך אישור הדוחות הכספיים

  



     

 

 

 

  

  

 דיווח על  בקרה פנימית� מ "בע בנק דיסקונט למשכנתאות של המניות לבעלי המבקר החשבו� רואה דוח

  כספי

 

 31ליו�  כספי דיווח על ")הבנק": להל�( מ"בעשל בנק דיסקונט למשכנתאות  הפנימית הבקרה את ביקרנו

 Committee#הת של קריטריוני� שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימיעל  בהתבסס, 2008בדצמבר 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) . הבנק והנהלת הדירקטוריו� 

 על הפנימית של הבקרה האפקטיביות ולהערכת, כספי דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה לקיו� אחראי�

. המצור% כספי דיווח על הבקרה הפנימית בדבר וההנהלה הדירקטוריו� בדוח הנכללת, כספי דיווח

  .ביקורתנו על בהתבסס כספי דיווח הבנק על של הפנימית הבקרה על דעה לחוות היא אחריותנו

 Public)  ציבוריותחברות של החשבונאות על לפיקוח המועצה של לתקני� בהתא� ביקורתנו את ערכנו

Company Accounting Oversight Board)) פי#על .הבנקי� על מפקחה  ידיעל שאומצו כפי , )ב"ארה 

 שאלת בדבר בטחו� של סבירה מידה כדי להשיג ולבצעה הביקורת את לתכנ� מאיתנו נדרש אלה תקני�

 השגת כללה ביקורתנו. המהותיות הבחינות מכל, דיווח כספי על אפקטיבית פנימית בקרה של קיומה

 של והערכה בדיקה, מהותית לשהחו של לקיומה הסיכו� הערכת, דיווח כספי על פנימית בקרה לגבי הבנה

 ביצוע ג� כללה ביקורתנו. שהוער& הסיכו� על בהתבסס פנימית בקרה של התכנו� והתפעול אפקטיביות

 בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורי� אנו. לנסיבות בהתא� נחוצי� ה� כי שחשבנו נהלי� אחרי�

 .דעתנו לחוות

 לגבי של בטחו� סבירה מידה לספק כדי המתוכנ� תהלי& הינה כספי דיווח על בנק של פנימית בקרה

 מקובלי� חשבונאות בהתא� לכללי חיצוניות למטרות הכספיי� הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות

 כספי דיווח בנק על של פנימית בקרה. והנחיותיו הבנקי� על המפקח להוראות, )Israeli GAAP(בישראל 

 באופ� משקפות, סביר בפירוט ,אשר רשומות לשמירת שייכי� )1(: אשר והנהלי� המדיניות את כוללת

 שעסקאות בטחו� של סבירה מידה מספקי�) 2( ;הבנק נכסי של וההעברות העסקאות את ונאות מדויק

 Israeli(בישראל  מקובלי� חשבונאות לכללי בהתא� דוחות כספיי� הכנת לאפשר כדי כנדרש נרשמות

GAAP (בהתא� רק נעשי� הבנק של ותשלומי� ושתקבולי� ,והנחיותיו הבנקי� על המפקח ולהוראות 

 או מניעה לגבי בטחו� של סבירה מידה מספקי�) 3(#  ו;שלו הבנק והדירקטורי� הנהלת של להרשאות

 השפעה לה� להיות שיכולה, הבנק נכסי של מורשי� לא העברה או שימוש, של רכישה במועד גילוי

 .הכספיי� הדוחות מהותית על

  



     

 

 

 

. מוטעית לגלות הצגה שלא או למנוע שלא עלולה כספי דיווח על פנימית בקרה, המובנות בלותיהמג בשל

 עלולות שבקרות לסיכו� עתידיות נתונות תקופות על כלשהי אפקטיביות הערכת של ההשלכות, כ� כמו

 .דרלהידר עלולה לנהלי� או למדיניות שרמת הציות או, בתנאי� שינויי� בגלל מתאימות לבלתי להפו&

 בדצמבר 31 ליו� כספי דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה, המהותיות הבחינות מכל, קיי� הבנק, לדעתנו

 Committee of#הקריטריוני� שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של  על בהתבסס, 2008

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).  

 דר& (חשבו� רואי בתקנות שנקבעו תקני� לרבות,  בישראלמקובלי� ביקורת קנילת בהתא�, ג� ביקרנו

 תאגידי� של בביקורת שיישומ� מסוימי� ביקורת ותקני 1973 –ג "התשל, )חשבו� רואה של פעולתו

 31הבנק לימי�  של המצורפי� המאזני� את, הבנקי� על המפקח של ההנחיות לפי נקבע בנקאיי�

 על הדוחות, והפסד רווח דוחות ואת לאות� תאריכי� המאוחדי� המאזני� אתו #2007 ו2008בדצמבר 

 השני� משלוש אחת לכל  #ומאוחדי�  הבנק  של# המזומני�תזרימי  על והדוחות העצמי בהו� השינויי�

 בלתי דעת חוות כלל  2009 בפברואר �25 מיו שלנו הדוחו, 2008 בדצמבר 31 ביו� שהסתיימה בתקופה

  .ל"הנהמאוחדי�  הכספיי� חותהדו על מסויגת

  

  

  

  

  

  

  

 זיו האפט

              רואה חשבו�            2009  בפברואר25, תל אביב

  

 



  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

 88

  
  

  

  

  

   םליו דין וחשבון כספי

  2008 בדצמבר 31 
            

  
  
  

   
      

    יםתוכן העניינ

    
  89  ים החשבון המבקרידין וחשבון רוא

  90  מאזן
  91 דוח רווח והפסד

  92  דוח על השינויים בהון העצמי
  93  ל תזרימי המזומניםדוח ע

  94-151  שבון הכספיביאורים לדין וח

  
  
  
  

  

  



     

 

 

 

  מ"בע בנק דיסקונט למשכנתאות של המניות לבעלי המבקר החשבו� רואה דוח

 

,  בדצמבר31לימי� )  הבנק�להל� (מ " בעבנק דיסקונט למשכנתאותביקרנו את המאזני� המצורפי� של 

הדוחות על השינויי� , ואת דוחות רווח והפסדואת המאזני� המאוחדי� לאות� תאריכי�  �2007 ו2008

 השני� בתקופה שלכל אחת משלו –ומאוחדי�  של הבנק – וחות על תזרימי המזומני�בהו� העצמי והד

. דוחות כספיי� אלה הינ� באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של הבנק. 2008,  בדצמבר31שהסתיימה ביו� 

  . אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיי� אלה בהתבסס על ביקורתנו

לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי , ביקורת מקובלי� בישראללתקני  בהתא� ביקורתנו את ערכנו

 ותקני ביקורת מסוימי� שיישומ� בביקורת של �1973ג"התשל, )דר& פעולתו של רואה חשבו�(חשבו� 

על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו . הבנקי� והנחיותיותאגידי� בנקאיי� נקבע לפי הוראות המפקח על 

 להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות הכספיי� הצגה מוטעית לתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה

. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי� ובמידע שבדוחות הכספיי�. מהותית

חשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי הביקורת כוללת ג� בחינה של כללי 

אנו סבורי� . כ� הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותההדירקטוריו� וההנהלה של הבנק ו

  .  בסיס נאות לחוות דעתנותשביקורתנו מספק

 של –הכספי את המצב , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפי� באופ� נאות" הדוחות הכספיי� הנ,לדעתנו

השינויי� בהו� העצמי ותזרימי ,  ואת תוצאות הפעולות�2007 ו2008 בדצמבר 31לימי� הבנק ובמאוחד 

, 2008 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השני� בתקופה שהסתיימה ביו�  – של הבנק ובמאוחד – המזומני�

ל "הדוחות הכספיי� הנ, לדעתנו, כמו כ�). Israeli GAAP(בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� בישראל 

  . בהתא� להוראות המפקח על הבנקי� והנחיותיוערוכי�

  

לדוחות ) ה(�ו) ד (1 ג 16לאמור בביאור , אנו מפני� את תשומת הלב, ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ

  .שהוגשו כנגד הבנק, הכספיי� בדבר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות

  

 Public Company(ברות ציבוריות בהתא� לתקני� של המועצה לפיקוח על החשבונאות של ח, ביקרנו ג�

Accounting Oversight Board) (את הבקרה הפנימית , כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקי�, )ב"ארה

קריטריוני� שנקבעו במסגרת המשולבת של בהתבסס על , 2008 בדצמבר 31של הבנק על דיווח כספי ליו� 

 �Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionהבקרה פנימית של 

(COSO), לגבי קיו� בקרה פנימית חוות דעת בלתי מסויגת כלל 2009 בפברואר 25הדוח שלנו מיו� ו 

  .אפקטיבית בבנק

  

 זיו האפט

             רואה חשבו�            2009  בפברואר25, תל אביב
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   בדצמבר 13מאזן ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

 הבנק מאוחד  
   בדצמבר31   בדצמבר31  
    2008  2007  2008  2007  
          ביאור  

            נכסים
  מזומנים ופיקדונות 

  209.2  431.8  224.5  447.0  2  בבנקים
  1.1  -  1.1  -  3  ניירות ערך

  11,200.2  13,742.1  11,200.2  13,742.1  4  אשראי לציבור
  13.7  14.2  -  -  6   בחברות בנותהשקעה

  28.4  48.2  28.4  48.2  7  בניינים וציוד
  50.4  60.7  48.9  60.1  8  נכסים אחרים

  11,503.0  14,297.0  11,503.1  14,297.4    סך כל הנכסים

            
            התחייבויות והון
  1,249.2  1,034.1  1,249.2  1,034.1  9  פיקדונות הציבור
  8,984.9  11,568.4  8,984.9  11,568.4  10  פיקדונות מבנקים

  32.2  30.1  32.2  30.1    פיקדונות הממשלה
  268.2  645.0  268.2  645.0  11  התחייבות נידחים כתבי

  97.8  120.3  97.9  120.7  12  התחייבויות אחרות
            

  10,632.3  13,397.9  10,632.4  13,398.3    התחייבויותהסך כל 
            

  870.7  899.1  870.7  899.1  ' א12  הון עצמי
התחייבויות הסך כל 

  11,503.0  14,297.0  11,503.1  14,297.4    הוןהו
  
  
  

  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   __________________             __________________    __________________  

      רוני כתב                   אתי לנגרמן     ישראל דוד                                   
  ,ל בכיר"     סמנכ                          מנהל כללי                                          ר הדירקטוריון"יו       

  חשבונאי ראשי          
  
  

  .2009 בפברואר 25: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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   בדצמבר31מה ביום דוחות רווח והפסד לשנה שנסתיי

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

      מאוחד  הבנק
    ביאור  2008  2007  2006     2008     2007      2006   

139.1  125.1  127.9  139.8  125.5  128.4  18  
  רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  לחובות מסופקים
  הפרשה לחובות מסופקים  4  8.0  35.2  33.9  8.0  35.2  33.9

105.2  89.9  119.9  105.9  90.3  120.4    
רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה 

  לחובות מסופקים
   ואחרותהכנסות תפעוליות  19  49.5  48.7  48.2  48.0  49.0  49.7

  הוצאות תפעוליות ואחרות              
  ילוותנמשכורות והוצאות   20  73.0  66.9   52.8  72.4  66.5  52.4
   ופחת בניינים וציודאחזקה    16.2  15.6  13.0  16.2  15.6   12.8
28.6   31.5  35.9  28.8 31.8 36.2   הוצאות אחרות  21
  כל הוצאות תפעוליות ואחרות-סך    125.4  114.3   94.6  124.5  113.6  93.8
  מסים  רווח מפעולות רגילות לפני    44.5  24.7  59.5  43.4  25.3  61.1

24.7  )1.5(  15.5  24.2  )1.5(  16.1  22  
 על )הכנסת מסים (הפרשה למסים

  הרווח מפעולות רגילות
                

  סיםרווח מפעילות רגילות לאחר מ    28.4  26.2  35.3  27.9  26.8  36.4

)1.1(  )0.6(  0.5  -  -  -  6  
  חלקו של הבנק בהפסדים מפעילות 
  רגילות של חברות בנות לאחר מסים

   מפעולות רגילותנקי לשנה רווח    28.4  26.2  35.3  28.4  26.2  35.3
                
  :)בשקלים חדשים (למניה רווח              

  'ח י1  21.51  19.86  26.79  21.51  19.86  26.79
 ₪ 1מפעולות רגילות למניה בת רווח 

  .נ.ע
  המניות ששימשו לחישוב ' מס    1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173  1,319,173

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ק בלתי נפרד מהםהביאורים לדוחות הכספיים מהווים חל
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  דוח על השינויים בהון העצמי 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

    הון המניות  
  הכל-סך

  עודפים  הון עצמי
  הנפרע וקרנות

  *הון
  

        
        

   2006 ינואר ב1יתרה ליום   362.0  447.2  809.2
        

   נקירווח   -  35.3  35.3
        

   2006  בדצמבר31יתרה ליום   362.0  482.5  844.5
        

  רווח נקי   -  26.2  26.2
        

   2007 בדצמבר 31יתרה ליום   362.0  508.7  870.7
  רווח נקי  -  28.4  28.4

        
   2008בדצמבר  31יתרה ליום   362.0  537.1  899.1

  
  
  .1986 במרץ 31כולל קרנות הון שנוצרו לפני יום   *
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  .בלתי נפרד מהםהביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק 
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   בדצמבר31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

 הבנק מאוחד  
  2008       2007        2006    2008       2007        2006     

           :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  35.3  26.2  28.4 35.3 26.2 28.4  רווח נקי

רושות כדי להציג את התאמות הד
           :המזומנים מפעולות

  33.9  35.2  8.0 33.9 35.2 8.0  הפרשה לחובות מסופקים 
  4.0  5.3  5.9 4.0 5.3 5.9  פחת על בניינים וציוד

של רווחים  )בהפסדים(חלקו של הבנק 
  1.1  0.6  )0.5(  -  -  -  חברות מאוחדות

הפרשי התאמה שנכללו בפעולות השקעה 
  45.5  )33.8(  )27.0( 45.5 )33.8( )27.0(  ומימון

           :שינויים בסעיפים מאזניים
  11.0  )6.2(  )14.6( 11.3 )6.2( )15.9(  נכסים אחרים 
  13.7  4.1  4.3 13.7 4.1 4.7  מיסים נדחים

  26.7  )13.6(  22.5 27.4 )13.6( 22.8  התחייבויות אחרות 
  171.2  17.8  27.0 171.1 17.2 26.9  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

           :תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים
           

  )1,266.8( )2,857.7( )4,026.0( )1,266.8()2,857.7()4,026.0(  )1(מתן אשראי לציבור 
  1,409.0  1,703.2  1,971.5 1,409.0 1,703.2 1,971.5  )2(גביה מתוך אשראי לציבור 

  -  -  1.1 - - 1.1  מניירות ערך למסחר
  )7.1(  )13.6(  )40.6( )7.1( )13.6( )40.6(  כישת בניינים וציודר

לפעילות ) ששימשו(שנבעו מזומנים נטו 
  135.1 )1,168.1( )2,094.0( 135.1)1,168.1()2,094.0(  בנכסים

          :תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות
  207.1  92.7  92.9 207.1 92.7 92.9  קבלת פיקדונות מהציבור

  )388.6(  )329.9(  )353.1( )388.6( )329.9( )353.1(  עון פיקדונות הציבורפיר
  1,875.2  2,741.8  3,636.4 1,875.2 2,741.8 3,636.4  קבלת פיקדונות מבנקים
  )1,739.0( )1,633.4( )1,428.8( )1,739.0()1,633.4()1,428.8(  פירעון פיקדונות מבנקים

  -  -  - - - -  )1(קבלת פיקדונות מהממשלה 
  )3.6(  )2.7(  )2.2( )3.6( )2.7( )2.2(  )2(פירעון פיקדונות ממשלה 
  58.8  -  379.6 58.8 - 379.6  דחיםהנפקת כתבי התחייבות נ

  )15.1(  )25.7(  )18.9( )15.1( )25.7( )18.9(  פירעון כתבי התחייבות נדחים
שנבעו מפעילות ) ששימשו(מזומנים נטו 
  )5.2(  842.8  2,305.9 )5.2( 842.8 2,305.9  בהתחייבויות

  301.1  )307.5(  238.9 301.0 )308.1( 238.8  במזומנים) קיטון(גידול 
  140.2  441.3  133.8 156.2 457.2 149.1  יתרת מזומנים לתחילת השנה

  441.3  133.8  372.7 457.2 149.1 387.9  יתרת מזומנים לסוף השנה
           

 פעולות בנכסים ובהתחייבויות -נספח א 
           :א במזומן בתקופת הדוחשל

  פיקדונות לפי מידת : לא כולל )1(
  95.1  64.9  41.4 95.1 64.9 41.4    שניתן מהםוהאשראי הגבייה       
  1.8  0.7  0.4 1.8 0.7 0.4  הלוואות עומדות      

     לפי מידתלא כולל פיקדונות  )2(
  209.2  229.4  269.7 209.2 229.4 269.7  שניתן מהםוהאשראי  הגבייה       

  
  
  

  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

 94

   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
    ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי - 1ביאור 

  
  כללי

  
  .1959הבנק התאגד כחברה ציבורית בעירבון מוגבל בשנת   . א
  

בנק "לשמו הנוכחי " מ"בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע" שונה שמו של הבנק מ1994בחודש מרס   
  ").הבנק "–להלן (מ "דיסקונט למשכנתאות בע  

  
   .100%-מ המחזיק בו ב"דיסקונט לישראל בעהבנק הינו חברת בת של בנק   

  
על בתחומי הייעוד ופו, 1981-א" התשמ,)רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות " בנק למשכנתאות"הבנק הינו   
  . הכלולים בחוק האמור  
, עיקרי פעילות הבנק הינם מתן אשראי לבניה ולרכישת דיור ובכלל זה מתן אשראי לבניה של נכס מסחרי  
  .לכל מטרה בשעבוד דירת מגורים וליווי פיננסי של פרויקטים לבניה  
  .ן השונים"הבנק מגייס מקורות להעמדת הלוואות לתחומי הנדל  
והחשב הכללי , השיכוןהלוואות עומדות ומענקים ממקורות משרד הבינוי ו,  הבנק נותן אשראי,כן-כמו  
 עסק הבנק גם במתן מענקי 2006 ביוני 30עד ליום . בהתאם להוראות הניתנות על ידם, במשרד האוצר  
  .שכר דירה לזכאים מכספי תקציב המדינה  

  
 . בתוספת ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית₪ מוצגים במיליוני 2008הדוחות הכספיים לשנת   . ב
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית
  
   חשבונאות ודיווחכללי  .א
  
בדבר עריכת דוח כספי שנתי, יותיוהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנח  )1(

ת של המוסד של תאגיד בנקאי ועל פי גילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל ותקני חשבונאו  
  . הישראלי לתקינה בחשבונאות  

  מתייחסים , מאחר ובחלק מסעיפי הדוחות הכספיים אין שינויים מהותיים בין נתוני הבנק לנתונים במאוחד  )2(
  .אותם באורים בדוחות הכספיים לנתונים המאוחדים בלבד  

  
  הגדרות   .ב

 
  :בדוחות כספיים אלה      

  
  . כספי המבוסס על סכומים מדווחים דיווח– דיווח כספי נומינלי      
  .הבנק וחברות מוחזקות שלו –הקבוצה       
  .מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע –הבנק       
  .מ"בנק דיסקונט לישראל בע –החברה האם   
  .מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מדד      
  . של לשכת רואי חשבון בישראל29' מס בגילוי דעת וכמשמעות  – צד קשור      

  .           1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים( כמשמעותו בתקנות ניירות ערך – בעל עניין  
זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או הזכות למנות (מי שמחזיק באמצעי השליטה   – בעל שליטה  

אשר מקנים לו שליטה באותה , בחברה) ל שלה"את הדירקטוריון של החברה או המנכ  
  .לרבות ישות בשליטתו, חברה  
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  )המשך( המדיניות החשבונאית עיקריוכללי  - 1ביאור 
  
  דוחות כספיים בסכומים מדווחים  .ג

     בדבר הפסקת 12חים בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדוו  .1  
  ").12תקן : "להלן(ההתאמה של דוחות כספיים        
  : מגדיר כלהלן12תקן        

  מועד מעבר  -  .2003 בדצמבר 31דהיינו , המועד שלאחריו יחל הדיווח הכספי הנומינלי

 סכום מותאם   -  .36- ו23סכום נומינלי היסטורי שהותאם  בהתאם להוראות גילויי דעת 

שנוספו לאחר מועד , בתוספת סכומים בערכים נומינליים, סכום מותאם למועד המעבר
גריעת הסכומים לאחר מועד .  ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר,המעבר

בסכומים מותאמים למועד המעבר או , המעבר בוצעה בערכים נומינליים היסטוריים
  .לפי העניין, ינליים היסטוריים בסכומים מותאמים למועד המעברבשילוב של ערכים נומ

  

  סכום מדווח  -

 הסכומים סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני אלא רק את  .2  
  .המדווחים של אותם נכסים    

  

  .משמעותה עלות בסכום מדווח" עלות"בדוחות הכספיים   .3  
  

 ןמאז  .4  
  .פריטי המאזן מוצגים בסכומים מדווחים  .א    
  .נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן  .ב    

 
  דוח רווח והפסד 5. 
רווחי או הפסדי , פחת והפחתות: כגון(הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים כאמור לעיל   .א    

מסים נדחים והתחייבויות , הפרשה לחופשה: כגון(לות במאזן או מהפרשות מסוימות הכלו )הון  
נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ) מעביד-בשל סיום יחסי עובד  
   .ביתרת סגירה  

  .יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים  .ב    
  

  מטבע חוץ והצמדה .ד
ת במועד ההכרה הראשונית בשקלים בהתאם לשער החליפין של עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמ .1

 .מטבע החוץ במועד העסקה
 
 .פריטים כספיים במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן .2
 
 .הוצאות במועד התהוותם/הפרשי שער מוכרים כהכנסות .3
 
תאריך המאזן או לפי היתרות הכספיות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות לפי המדד הידוע ב .4

 המדד בגין החודש האחרון של השנה בהתאם לתנאי העסקאות
 
  :פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן להלן  .5

  
   %-     שעור השינוי ב  בדצמבר31  בדצמבר31  בדצמבר 31  
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
        %  _%_  _%_  

  מדד המחירים לצרכן 
  )0.1(  3.4  3.8  99.1  102.5  106.4  )מדד בגין (בנקודות

  מדד המחירים לצרכן 
  )0.3(  2.8  4.5  99.1  101.9  106.5  )מדד ידוע(בנקודות 

  שער החליפין של הדולר 
  )8.2(  )9.0(  )1.1(  4.225  3.846  3.802  ב"של ארה
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית כללי ו - 1ביאור 

  
  איחוד הדוחות הכספיים  .ה

  .הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של הבנק ושל החברות המאוחדות שלו  .1
מ ודיסקונט "בע) 2005(דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח : החברות המאוחדות הן  .2

  .   המוחזקות בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק,מ"בעמשכנתאות הנפקות   
לאחר , לצורך האיחוד הובאו בחשבון הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים של חברות שאוחדו  .3

  .תיאומים המתחייבים מיישום כללי חשבונאות אחידים הנקוטים בידי הקבוצה
  . ים המאוחדיםיתרות ועסקאות הדדיות בין החברות שאוחדו בוטלו בדוחות הכספי  .4

    
  השקעה בחברות בנות  . ו

  .ההשקעה בחברות בנות כלולה לפי שיטת השווי המאזני בהתבסס על דוחותיהן הכספיים המבוקרים  
  
  ערך-ניירות  .ז

ביום   מוצגות לפי השווי בבורסה-למסחר חוב ממשלתיות הרשומות בבורסה והמוחזקות -אגרות
  . נזקפו לדוח רווח והפסד, לשווי ההוגןרווחים או הפסדים בגין התאמות . הדיווח

  

   הפרשה לחובות מסופקים  .ח
הפרשה נוספת והפרשה , הפרשה כללית, כוללת הפרשה ספציפית,    יתרת ההפרשה לחובות מסופקים  
  .ההפרשה הספציפית כוללת הפרשה לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור בגין הלוואות לדיור. מיוחדת     
  :מבוסס על   חישוב ההפרשה   

  
 בהתאם להוראות המפקח על -  ובגין הלוואות במשכון דירת מגוריםהפרשה בגין הלוואות לדיור .1

ות בגין הלווא, לפי שיטה אחידה, נערכת הפרשה לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור, הבנקים  
 ההוראה קובעת כי על הבנקים למשכנתאות לערוך. ₪ אלפי 841לדיור שיתרתן אינה עולה על   
עולה   בגין חובות בהם עומק הפיגור ,  מיתרת החוב הכוללת80% - ל8%הפרשה בשיעורים שבין   
כולל בגין יתרת החוב שזמן פירעונה טרם , לפי עומק הפיגור, על בסיס מדורג, שה חודשיםיעל ש  
במקרים בהם להנהלת הבנק יש מידע בדבר אירועים הקשורים ללווים אשר מעיד כי  .הגיע  
  . מעודכנת ההפרשה בהתאם למתחייב מהמידע שבידי ההנהלה, לפי עומק אינה מספקתההפרשה   

  
 נערכת הפרשה , מעל הסכום הקובעהלוואות במשכון דירת מגורים ובגין הלוואות אחרות לדיור .2

  .לחובות מסופקיםספציפית   
רכת הפרשה נע) כולל בגין הלוואות גדולות במשכון דירת מגורים(בגין הלוואות גדולות לדיור   
  .ספציפית לחובות מסופקים  

  
והלוואות מסחריות במגזר העסקי והקמעונאי נערכת הפרשה ספציפית , בהלוואות בענף הקבלנים .3

את ההפסדים הצפויים בתיק , לפי הערכת ההנהלה, לחובות מסופקים המשקפת בצורה נאותה
ם הקשורים במצבם האשראי וזאת על בסיס בדיקה ומעקב של מצב החייבים והערכת הסיכוני

 .לפחות אחת לרבעון, הפיננסי
  
 בדוחות הכספיים נכללת הפרשה כללית –הפרשה נוספת והפרשה מיוחדת , הפרשה כללית .4

 בדצמבר 31בערכים מותאמים ליום , 1991 בדצמבר 31 מחובות הלווים ליום 1%בשיעור של   
אפייני סיכון של חבויות כמו כן נערכת הפרשה נוספת בשיעורים שונים המתבססת על מ. 2004  
  . לווים שאינן לדיור כפי שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים  

  :פרטים לגבי שיעור ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת מסך סיכון האשראי       
  

2006  2007  2008    
  שיעור ההפרשה הנוספת בשנת הדוח  )0.06%( )0.14%( )0.04%(

  תרת ההפרשה הכלליתשיעור מצטבר של י  0.31%  0.38%  0.42%
  שיעור מצטבר של יתרת ההפרשה הנוספת  0.18%  0.27%  0.41%
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  ) המשך (הפרשה לחובות מסופקים  .ח
  

 .לדוח רווח והפסד רק עם גבייתההרבית בגין חובות בפיגור נזקפת  .5
  

 בעקבות, מחיקת חובות אבודים נעשית כאשר ההנהלה הגיעה למסקנה כי החוב אינו ניתן לגביה .6
     רובם במקרים בהם לא ניתן    , הליכים משפטיים שננקטו או כתוצאה מהסכמים והסדרים שנעשו

  .והחובות אינם ברי גבייה, לנקוט בהליכים משפטיים
  

 פרסם בנק ישראל חוזר ובו ההוראה הסופית לגבי אופן חישוב ההפרשה 2006ינואר  ב1ביום  .7
בנק שבחר לחשב הפרשות בגין , בהתאם לאמור בחוזר. לחובות מסופקים בגין אשראי לדיור    
אינו רשאי , גם אם לא נדרש לעשות כך לפי ההוראות הקודמות, הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור    
ניתנו הבהרות , בנוסף. ת באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיותלהקטין את ההפרשו    
  הנחיות לאופן חישוב ההפרשה בגין הסדרים וארגון מחדש של הלוואות , לאופן חישוב עומק הפיגור    
, בנוסף. וכן לאופן חישוב ההפרשה בגין הלוואות בהן הקרן אינה נפרעת בתשלומים של קרן ורבית    
בלת כספים המיועדים לסילוק חוב פיגורים או כל יתרת  ההלוואה לאחר תאריך מתייחס החוזר לק    
כמו כן נקבע בחוזר כי . המאזן ואינו מאפשר הקטנת ההפרשה גם אם הסכומים התקבלו במזומן    
ומנגד ניתן לבטל הפרשה , לא ניתן להקטין את ההפרשה גם אם קיים בהלוואה שיפוי מביטוח    
 בהסדר לסילוק פיגורים או בהסדר עקב חוב בעייתי לאחר תקופה של במקרים בהם הלווה עמד    
לכל "עוד נקבע בחוזר כי הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול הלוואות שניתנו  .שנתיים    
בהתאם לכך סווגו מחדש מרכיבי ההפרשה הספציפית לחובות  . במשכון דירת מגורים" מטרה    
    .מסופקים    
כבר בעת פרסום הטיוטה והשפעתה באה , ית עקרונות ההוראה החדשההבנק אימץ את מרב    
 השפעת יישום החוזר הגדילה את .2004 בדצמבר 31לידי ביטוי כבר בדוחות הכספיים ליום     
 .2006 בשנת ₪ההפרשה לחובות מסופקים בסך של כמיליון     

  
  בניינים וציוד    . ט

  .צברבניינים וציוד מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנ .1
עלויות תוכנה  .מהוונות להשקעות בציוד, עלויות מסוימות בקשר עם פיתוח עצמי של תוכנות מחשב  .2  

הפיתוח המקדמי  שלב בתקופתעלויות  .לשימוש עצמי אשר התהוו מתום שלב הפיתוח המקדמי הוונו      
. הפסד עם היווצרותןונזקפות לרווח ) גמר מבחני הקבלה(תפעוליות לאחר שלב פיתוח היישום  ועלויות      
   .הכלכלית מנכסים אלה על פני תקופת ההנאה, שלמת הפיתוחאלה מופחתות החל מה הוצאות      
  .הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים  .3    

  .  שנים10שיפורים במושכר מופחתים תוך     
התקן קובע נהלים שעל תאגיד ".  ערך נכסיםירידת "– 15הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר   .4

שהינו הגבוה , ליישם כדי להבטיח שנכסים לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר ההשבה שלהם  
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש   
 התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי נכסים כמו כן קובע). הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו  
  .שחלה ירידה בערכם  

  
  כתבי התחייבות נדחים   .י

, כתבי התחייבות נדחים נמדדים בהתאם לסכום ההכרה הראשוני בניכוי תשלומים על חשבון הקרן
 הפרמיה או הניכיון לרבות הוצאות הנפקה מופחתים. בתוספת או בניכוי הפחתת פרמיה או הפחתת ניכיון

  .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית
  
  הכנסות מעמלות פירעון מוקדם  .יא

נזקפות לדוח רווח , לאחר ניכוי חלק יחסי המתייחס להון הפיננסי, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם      
במשך יתרת התקופה לפירעון של האשראי או בתוך שלוש שנים ממועד . בשעורים שווים ,והפסד  
  .פי התקופה הקצרה יותרל,  המוקדםהפירעון  
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  השלמת ריבית מראש  .יב

השלמת ריבית מראש מאוצר המדינה בגין פער ריבית על הלוואות למשתכנים נזקפת לדוח רווח והפסד   
  .ופת פירעון ההלוואות על בסיס התשואה האחידהבמשך תק  

  
  זכויות עובדים  .יג
הסכומים . ידי פוליסות ביטוח-מכוסה במלואה על, התחייבות הבנק לתשלום פיצויי פרישה לעובדים   

  .שהופקדו כאמור אינם כלולים במאזן מאחר שאינם בשליטתו ובניהולו של הבנק  
  

  . סת על הערכה אקטואריתוביטוח רפואי לגמלאים מבוסההפרשה על התחייבות בגין מענקי יובלות    
  .13אור יב' ר   
  .13ביאור ' ר,  ההפרשה בגין מענקי הסתגלות וחופשה מכסה את התחייבות הבנק  

  
  מכשירים פיננסיים  .יד

  .הוראות המפקח על הבנקים כוללות כללים בדבר קיזוז נכסים והתחייבויות כספיים והצגת היתרה נטו במאזן  
 תו צד נגדי ויציג במאזן את יתרתםד בנקאי יקזז נכסים והתחייבויות ממכשירים פיננסיים עם אותאגי  .1  
  :נטו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים    
  .יש לו זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים בגין אותן ההתחייבויות.  א    
  .על בסיס נטו או בו זמניתבכוונתו לפרוע את ההתחייבויות ולממש את הנכסים .  ב    
         תאגיד בנקאי יקזז נכסים והתחייבויות כאמור עם שני צדדים נגדיים שונים ויציג במאזן סכום נטו   .2  
ל ובתנאי שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור "בהתקיים שני התנאים המצטברים הנ       
  .לקיזוז, התחייבויותבגין אותן ה, את זכותו של התאגיד       
, פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי והאשראי שניתן מפיקדונות אלה    
ומוצגים  ולפיכך קוזזו, נאים הנדרשים לעילעומדים בת, כשאין לתאגיד הבנקאי סיכון להפסד מהאשראי    
  .במאזן בסכום נטו    
 יש,  כאמורות הנובעות מהפעילות לפי מידת הגבייהכמו כן קובעות הוראות המפקח כי את ההכנס    
  ". עמלות תפעוליות"לכלול בדוח רווח והפסד בסעיף     

  
 מסים על ההכנסה .טו

בהתאם לכך הדוחות הכספיים כוללים מסים נדחים בין הפרשים . הבנק נוקט בשיטה של ייחוס מסים  .1
 בין הפרשים אלה נובעים בעיקר מהפרשים .זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצורכי מס הכנסה  
היתרה המופחתת של נכסים בני פחת בדוחות הכספיים לביו הסכומים שיותרו בעתיד כפחת לצורכי   
מיתרות להעברה של הפסדים לצורכי מס , מפער בעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות מסוימות, מס הכנסה  
  ".ניכוי בשל אינפלציה"ושל   

 יחס לתקופההתחייבויות מסים נדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים להתינכסי מסים נדחים ו  .2
בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר , שבה ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות  
  .עד לתאריך המאזן, חקיקתם הושלמה למעשה  

 ויים רווחים חייבים במסאם צפ, וזהבנק יוצר מס נדחה בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לקיז  .3
    .שכנגדם ניתן יהיה לקזזם  

מסים  בדבר 19פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2004בחודש יולי   .4
לגבי מסים על  )וגילוי הצגה, מדידה, כללי הכרה(תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי  הנדרש . על ההכנסה

, ביניהם, מסים על ההכנסה לגבי למספר שינויים במדיניות החשבונאית של הבנקיישום התקן גרם . ההכנסה
בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול  .גם בגין הפרשים זמניים המתייחסים למקרקעין, הכרה במסים נדחים

להכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה  לרבות בעניין התנאים, החשבונאי במסים על ההכנסה
קיימות בהוראות המפקח על הבנקים מגבלות נוספות על אלו הכלולות בתקן חשבונאות , תויוהפרשי עי

נקבעו בהוראות המפקח על , ת שכאמורובנושאים אלו חלות על הבנק גם המגבלות הנוספ. 19מספר 
  . בשינויים המתחייבים מיישום הוראות הדיווח לציבור19הבנק יישם את תקן . הבנקים

  .₪ מיליון 0.4- עמדה על כ2005עה המצטברת של שינוי שיטה חשבונאית לתחילת שנת ההשפ              
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  בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות .טז

למעט במקרים בהם קיימות הוראות ספציפיות של המפקח , צבירהההכנסות וההוצאות כלולות על בסיס   
  ).לעיל' אסעיף י'  ר-כגון עמלות פירעון מוקדם (על הבנקים הקובעות אחרת   

  
   התחייבויות תלויות  .יז

 .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות מתאימות בגין תביעות בהתאם להערכת הנהלת הבנק ויועציה המשפטיים  
, בוחנים את התביעות אחת לרבעון ומעדכנים במידת הצורך את ההפרשות בגינן,  המשפטייםהנהלת הבנק ויועציו  
  .על פי ההתפתחויות  
סווגו התביעות בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות ם  המפקח על הבנקיהוראותבהתאם ל  
  :כמפורט להלן, לסיכון  
  .70%- ההסתברות מעל ל-) Probable(צפוי   )1  
 .70%- וקטנה או שווה ל20%- ההסתברות מעל ל-) Reasonably Possible(פשרי א  )2      
 .20%- ההסתברות קטנה או שווה ל-) Remote(קלוש   )3      
בדוחות הכספיים נכללות הפרשות מתאימות בשל תביעות שתחום ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון בגינם   
  ".צפוי"נקבע כ  

דירים רשאי תאגיד בנקאי לקבוע בדוח הכספי שלדעת הנהלת הבנק בהסתמך על רק במקרים נ, בהתאם להוראה
 תביעה רגילה ותביעה לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין, יועציה המשפטיים
שתוגש תביעה עם בקשה  שיפורסמו לאחר) כולל דוח שנתי אחד(וכן בארבעה דוחות כספיים , שאושרה כייצוגית

. ההליכים לפי החלטה של בית המשפט עוכבו כאשר במניין תקופה זו לא תיכלל תקופה שבה, כיר בה כייצוגיתלה
  .אין אפשרות של אומדן סביר של החשיפה  הוצגו בנפרד התחייבויות תלויות אשר לגביהן16בביאור 

 בגין החלק(לן או חלקן כו, התאגידים הבנקאיים התבקשו לתת גילוי אודות סך החשיפה בגין תביעות שהוערכו
  ).Reasonably Possible" (אפשרי"-כ, )הרלבנטי

  .הכספיים לדוחות' ג16ביאור ' לפרטים אודות תובענות משפטיות מהותיות שתלויות ועומדות נגד הבנק ר
  
  רווח למניה. יח

  .ות של המוסד הישראלי לתקינה וחשבונא21' הרווח למניה חושב בהתאם להוראות תקן חשבונאות מס  
  
  דוח על תזרימי המזומנים  .יט

 סעיף .פעילות בנכסים והתחייבויותבדוח על תזרימי המזומנים הוצגו המזומנים מפעילות שוטפת ומ
  .המזומנים כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .כ

  . ת מטבע המשובצות בהלוואות לציבור ופיקדונות מבנקיםמכשירים פיננסיים נגזרים כוללים אופציו      
השינויים בשווי . הנכסים וההתחייבויות הנובעים מעסקאות אלו נמדדים לפי שווי הוגן לתאריך המאזן      
השווי ההוגן נקבע על פי מודל . בהתאמה, "הוצאות מימון מעסקאות אחרות/ הכנסות"ההוגן נזקפים לסעיף   
  . הנגזר מוצג במאזן יחד עם החוזה המארחהמכשיר . כלכלי  

  
  באומדנים הסתייעות  .כא

 ים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדניםבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובל      
נכסים מותנים והתחייבויות תלויות , והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות  
יובהר שהתוצאות . חות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווחשניתן להם גילוי בדו  
  .בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה  
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  מגזרי פעילות .כב

הוראות בדבר דיווח על מגזרי פעילות , הפיקוח על הבנקים,  פרסם בנק ישראל2002ודש דצמבר בח  
תאגיד בנקאי יגלה בנפרד , על פי הוראות אלו. בתאגיד בנקאי בהסתמך על תקני חשבונאות מקובלים  
  :מידע לגבי כל מגזר פעילות אשר מתקיימים בו שלושת התנאים הבאים  

  .ת אשר מהם הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאותעוסק בפעילויות עסקיו  .1
להקצאת  עתוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי הנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוג  .2
  .משאבים למגזר והערכת ביצועיו    

  .קיים לגביו מידע פיננסי נפרד  .3
  

דהיינו נקודת המוצא היא , "גישת ההנהלה"על נשען , כפי שנקבע בהוראות, בסיס הפילוח למגזרי פעילות
על פיו מתקבלות ההחלטות התפעוליות השוטפות , הפילוח המגזרי המשמש לדיווח הפנימי להנהלה

  .והתחזיות לגבי הביצועים בעתיד
ביאור  ' ר.  של המגזריםאת דרישות הגילוי ואת אופן הצגת התוצאות הכספיות, בנוסף, ההוראות קובעות

  . להלן24
  
 גילוי ההשפעה של כללי חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם .כג

  
 29תקן חשבונאות מספר   )1

  תקני דיווח  אימוץ" 29 את תקן חשבונאות מספר בחשבונאות פרסם המוסד הישראלי לתקינה 2006יולי  בחודש

  ומחויבות 1968 –ח "תשכה, ערך לחוק ניירות כפופות הקובע כי ישויות  התקן"). התקן" : להלן)" ( IFRS(כספי 

 בינואר 1המתחילות החל מיום  לתקופות IFRSי תקנ לפי הכספיים דוחותיהן את  יערכו , לדווח על פי תקנותיו

2008.  

  .והנחיותיו הבנקים על האמור אינו חל על תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח

  :הבנקאיים כי  לתאגידים המפקח על הבנקים הודיע, אגידים בנקאייםבהתייחס לאופן יישום התקן על ידי ת

לתקינה  ם ישראליים שמפרסם המוסד הישראליבכוונתו לקבוע באופן שוטף הוראות ליישום תקני .1

 .הבנקאי  שאינם נוגעים לליבת העסקIFRS -המבוססים על תקני ה , בחשבונאות

לליבת   הנוגעים IFRSועד היישום של תקני  יפרסם החלטתו לגבי מ2009במחצית השניה של שנת  .2

חד בישראל מ זאת כאשר הוא מביא בחשבון את תוצאות תהליך האימוץ של תקנים אלו. העסק הבנקאי

 לבין התקנים האמריקאיים IFRSבין תקני  convergence) -ה (ואת התקדמות תהליך ההתכנסות 

 . מאידך

המפקח  יים של תאגיד בנקאי הערוכים לפי הוראותבהתייחס לליבת העסק הבנקאי דוחות כספ, לפיכך .3

בהוראות הדיווח  על הבנקים והנחיותיו ימשיכו להיות ערוכים על בסיס התקנים האמריקאיים שנקבעו 

 .לציבור
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(ית עיקרי המדיניות החשבונאכללי ו - 1ביאור 
 )המשך (גילוי ההשפעה של כללי חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם. גכ

  "להפסדי אשראיסיכון אשראי והפרשה , ובות פגומיםמדידה וגילוי של ח"הוראה בנושא   )2

הפיקוח על הבנקים הוראה סופית בנושא ליישום לראשונה של ,  הפיץ בנק ישראל2007 בדצמבר 31ביום   

  .1.1.2010חל מיום ההוראה ה  

הפיקוח על ועל הוראות רשויות ) FAS 114(ב "על תקני חשבונאות בארה, בין היתר, המבוססת, על פי ההוראה  

יידרשו התאגידים הבנקאיים לערוך הפרשה נאותה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים , SEC-ב וה"הבנקים בארה  

  ". הפרשה קבוצתית"או " הפרשה פרטנית": שתוערך באחד משני מסלולים, בהתייחס לתיק האשראי  

ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות שלא ( תיושם בגין חוב שיתרתו החוזית -" הפרשה פרטנית להפסדי אשראי"  

או יותר וכן ₪  מיליון 1הינה ) הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות, ריבית שלא הוכרה, כרוכות בויתור חשבונאי  

ידי התאגיד הבנקאי לצורך הערכה פרטנית ואשר ההפרשה לירידת ערך בגינם בגין חובות אחרים שמזוהים על   

 ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי תיערך בהתבסס על הערך הנוכחי של  ."הפרשה קבוצתית"אינה נכללת ב  

כאשר החוב מותנה , או, המהוונים בשיעור ריבית האפקטיבי של החוב, תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים  

על פי השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת , חון או שהתאגיד הבנקאי קובע שצפויה תפיסת נכסבביט  

 תיושם עבור הפרשות לירידת -" המוערכת על בסיס קבוצתיהפרשה ספציפית להפסדי אשראי " .אותו אשראי  

) צרכניים הנפרעים בתשלומיםהלוואות לדיור וחובות : כגון(והומוגניים ערך של קבוצות גדולות של חובות קטנים   

מדידה  , ההוראה קובעת בנוסף דרישות חדשות של גילוי. וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים  

במחיקה , בהכרה בהכנסות מימון בגין חובות פגומים, בדיווח על חובות בעייתיים, בין היתר, ותיעוד העוסקות  

בטיפול בנכסים שנתפסו ובטיפול החשבונאי בארגון מחדש , ה בויתור משפטיחשבונאית של חובות שאינה כרוכ  

  . של חוב בעייתי  
ההוראה .  ואילך2010 בינואר 1החל מהדוחות ליום , הוראה זו תיושם בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים

י בגין אשראי התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשרא. לא תיושם למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות

 בהתאם לדרישות הוראה זו יכללו ישירות בסעיף 2010 בינואר 1לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 

  . העודפים בהון העצמי
לדיווח על , בשלב זה, שאינן מותאמות, יישום ההוראה מחייב היערכות ושינויים מהותיים במערכות המידע הקיימות

ניתנת לביצוע ללא זיהוי  יתרת האשראי במסלול הקבוצתי לא הערכת ההשפעה על, מו כןכ. פי העקרונות המוצעים

וקביעת המודלים והפרמטרים המובילים לבניית קבוצות הומוגניות בעלות מאפייני סיכון דומים ואיסוף נתונים מספקים 

ם את שיטת עומק הפיגור בכל הקשור לבנק אשר מייש .לצורך חישוב אומדן שיעור הפסדי העבר בכל קבוצת חובות

  .בנושא הפרשות לפי עומק פיגור, 1.1.2006ההוראה אימצה את חוזר המפקח מיום , בהלוואות לדיור ואחרות

קיבל אלו ולפיכך יישום ההוראה כאמור בהלוואות , הבנק מיישם את הוראת החוזר האמור בהלוואות לדיור ואחרות  

  .את ביטויו בדוחות הכספיים של הבנק

ר ואחרות שההפרשה בגינן הינה לפי  להוראה שבנדון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הלוואות לדיו,לפיכך

  . מיתרת האשראי של הבנק71%עומק הפיגור ומהווה 
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית כללי ו - 1ביאור 
 )המשך (גילוי ההשפעה של כללי חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם. גכ

  )המשך ("להפסדי אשראיסיכון אשראי והפרשה , ובות פגומיםמדידה וגילוי של ח"הוראה בנושא   )2

את השלכות יישום ההוראה על יתרת תיק , בשלב זה, הנהלת הבנק אינה יכולה להעריך, לאור האמור לעיל

הנהלת הבנק   .על תוצאותיו הכספיות בעתיד, יה לא מיושמת שיטת עומק הפיגור כאמורהאשראי שלגב

המסתייעת גם , ליישום ההוראות בנושא בשיתוף עם חברת האםלעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו נערכת 

 .בשתי חברות חיצוניות ובוחנת את השלכות יישומה על מצבו הכספי של הבנק ועל תוצאות פעולותיו

  
  23ן חשבונאות מספר תק) 3

 בדבר 23ת תקן חשבונאות מספר  פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות א2006בחודש דצמבר 

ישויות  אינו מחייב 23תקן "). 23תקן : "להלן (בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה הטיפול החשבונאי

תחת חול על עסקה של צירוף עסקים  התקן לא יכמו כן,  לא חל עליהן1968 -ח "התשכ, שחוק ניירות ערך

  .אותה שליטה
, )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים( מחליף את הוראות תקנות ניירות ערך 23תקן 

  .לעניין הטיפול החשבונאי בעסקאות עם בעלי שליטה, 1996-ו"התשנ

ה בה יוצג בדוחות הכספיים של הישות שהועבר לישות מבעל השליט, )למעט חריגים( נכס 23בהתאם לתקן 

ייזקף להון  הפרש כלשהו בין סכום התמורה שנקבע לנכס לבין שוויו ההוגן. לפי שוויו ההוגן במועד ההעברה

ייגרע מהדוחות הכספיים של הישות שהועבר מהישות לבעל השליטה בה , )למעט חריגים(נכס , כמו כן. העצמי

שווי ההוגן של הנכס לבין הערך בספרים במועד ההעברה ייזקף כרווח או לפי שוויו ההוגן כאשר ההפרש בין ה

  .ייזקף להון העצמי ההעברה וההפרש בין סכום התמורה שנקבע לבין שוויו ההוגן של הנכס במועד, כהפסד

על ידי בעל , במלואה או בחלקה,  קובע כי בעת נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי23תקן , בנוסף

 תגרע ההתחייבות מהדוחות הכספיים של הישות לפי שוויה ההוגן במועד הסילוק כאשר ההפרש בין ,השליטה

הערך בספרים של ההתחייבות לבין שוויה ההוגן במועד הסילוק ייזקף כרווח או כהפסד וההפרש בין השווי 

 והישות קיבלה במידה. ההוגן של ההתחייבות במועד הסילוק לבין סכום התמורה שנקבע ייזקף להון העצמי

  .העצמי שיפוי זה להון ייזקף, ולצרכיה של הישות שהיא חלק מהוצאה או הוצאה בגין בה השליטה שיפוי מבעל

הלוואה  שניתנה  לבעל השליטה או הלוואה  שהתקבלה  מבעל  השליטה תוצג במועד , 23על פי תקן , כמו כן

על פי שוויה ההוגן כאשר , לפי העניין, יבותההכרה לראשונה בדוחות הכספיים של הישות  כנכס או כהתחי

ההפרש בין סכום ההלוואה שהתקבלה או שניתנה לבין שוויה ההוגן במועד ההכרה לראשונה ייזקף להון 

תוצג ההלוואה  בדוחות  הכספיים של הישות בעלותה המופחתת תוך ישום , לאחר ההכרה לראשונה. העצמי

  . בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת הצגה בשווי הוגןשיטת הריבית האפקטיבית למעט מקרים בהם

 וכן על הלוואה 2007 בינואר 1- חל על עסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה שבוצעו לאחר ה23תקן 

  .החל ממועד זה, 1.1.2007, 23שניתנה או שהתקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת תקן 

  



  מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

 103

   2008 בדצמבר 31ם לתמצית הדוחות הכספיים ליוביאורים 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך( חשבונאיתמדיניות  - 1ביאור 
  )המשך (גילוי ההשפעה של כללי חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם .כג

  )המשך (23תקן חשבונאות מספר ) 3
 1קאיים החל מיום הודיע המפקח על הבנקים כי בכוונתו להחיל את התקן על תאגידים בנ, 2008 בינואר 7ביום 

  . בהתאמות הנדרשות2008בינואר 

 על עסקאות 1.1.2008 הודיע המפקח על הבנקים שבכוונתו לקבוע כי החל מיום 2008 במאי 4במכתב מיום 

בין תאגיד בנקאי ובין בעל שליטה בתאגיד הבנקאי ועל עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו 

  :הכללים הבאים

לאומיים התייחסות -אם לא נקבעה בתקני הדיווח הכספי הבין. לאומיים-דיווח הכספי הביןתקני ה  .1

  .יש ליישם את הכללים בסעיף הבא, מפורשת ספציפית לעסקה דומה בין חברה לבין בעל שליטה בה  

ב שאינם סותרים את תקני "ב החלים על תאגידים בנקאיים בארה"כללי החשבונאות המקובלים בארה  .2

ב החלים על תאגידים "אם לא נקבעה בכללי החשבונאות המקובלים בארה. לאומי-וח הכספי הביןהדיו  

יש , בין חברה לבין בעל שליטה בהב התייחסות מפורשת ספציפית לעסקה דומה "הבנקאיים בארה  

  .3ליישם את הכללים בסעיף   

 וגם אינם סותרים את לאומיים-בין החלקים שאינם סותרים את תקני הדיווח הכספי ה– 23תקן   .3

  .2- ו1ב כאמור בסעיפים "בארה הכללים   

למועד פרסום הדוחות טרם פורסמה הוראה סופית של המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים 

  .בנושא ובנוגע לאופן יישומם לראשונה

  מזומנים ופיקדונות בבנקים - 2ביאור 
   בנק                                  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2008      2007  2008      2007 

  3.0  3.0  3.0  3.0  מזומנים ופיקדונות בבנק ישראל
 206.2 428.8 221.5 444.0 פיקדונות בבנקים מסחריים

  209.2  431.8  224.5  447.0  כ מזומנים ופיקדונות בבנקים"סה
ופיקדונות   פיקדונות  בבנקים,  מזומנים: זהמ
 133.8 372.7 149.1 387.9  חודשים3מקורית של עד לתקופה נק ישראל בב
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   2008 בדצמבר 31לתמצית הדוחות הכספיים ליום ביאורים 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

    ערך-ניירות - 3ביאור 
                                       מאוחד ובנק

    2008 בדצמבר 31                               
                                      שיש להם שער

    הערך  רווחים  הפסדים  
    במאזן  שלא מומשו  שלא מומשו  *שווי הוגן

  :ערך למסחר-ניירות        
  חוב של ממשלת ישראל-אגרות  -  -  -  -

  
                                  מאוחד ובנק

    2007 בדצמבר 31
    שיש להם שער

    הערך    וחיםרו  הפסדים  
    במאזן    שלא מומשו  שלא מומשו  *שווי הוגן

  :ערך למסחר-ניירות        
  חוב של ממשלת ישראל-אגרות  1.1  -  -  1.1

  לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבלאשר , נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי הבורסה לניירות ערך  *
  .ערך בהיקפים גדולים-ממכירת ניירות   
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   8200 בדצמבר 31ן וחשבון הכספי ליום ביאורים לדי

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
   )בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 

    אשראי לציבור  .א

  ). סווג מחדש31.12.07ביום  (חושב לצורך מגבלות חבות של לווהסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי ש*      
  ).₪ מיליוני 936.7: 31.12.07 (₪ מיליוני 1,267.6כוללות הלוואות בריבית משתנה בסך , 31.12.08כל הלוואות לדיור ליום סך   **

  גינן עולה על סך ההפרשהיימת בהלוואות לדיור שאינן נפרעות בתשלומים חודשיים והלוואות לדיור אשר ההפרשה הספציפית הק, ₪ מיליוני 0.8הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על   ***
  .לפי עומק הפיגור  
 31ליום . ₪ מיליון 684.3- נערכה לפי עומק הפיגור הסתכמה בכה יתרת האשראי שההפרשה בגינ2008 בדצמבר 31ליום . כ"יתרת אשראי של הלוואות במשכון דירת מגורים הוצגה בסה ****   

 לפיו 2006 בינואר 1 נערך בהתאם לחוזר שפרסם בנק ישראל ביום -הלוואות במשכון דירת מגורים. 2' ח1ביאור ' ות מסופקים רלשיטת חישוב ההפרשה לחוב. ₪ מיליון 680 – 2007בדצמבר 
.נקבע כי הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול הלוואות שניתנו לכל מטרה במשכון דירת מגורים

    בנק ומאוחד   בנק ומאוחד
    2008 בדצמבר 31   2007 בדצמבר 31

      יתרת חובות 
                 בעייתיים

     יתרת חובות 
                  בעייתיים

  סיכון 
 אשראי 

  חוץ 
  אשראי  מאזני

  ההוצאה 
  בגין 

  הפרשה 
  ספציפית 

  לחובות 
  סך הכל  מסופקים

  סיכון 
  אשראי 

  חוץ 
   אשראי  *מאזני

  סיכון 
  אשראי 

  חוץ 
  אשראי  מאזני

  ההוצאה 
  בגין 

  הפרשה 
  ספציפית 

  לחובות 
  סך הכל  מסופקים

  סיכון 
  אשראי 

  חוץ 
      אשראי  *מאזני

-  273.3  4.5  7,958.6  517.6  7,441.0   -  268.0  8.7  9,506.3  417.6  9,088.7  
  לדיור שההפרשה בגינן נערכה 

  לפי עומק הפיגור
   ***אחר לדיור  2,965.3  113.3  3,078.6  )1.9(  56.1  -   1,868.5  208.4  2,076.9  4.0  55.3  -
  ****מגוריםהלוואות במשכון דירת   776.8  -  776.8  )2.8(  54.3  -   804.2  -  804.2  1.2  54.7  -
  **סך כל הלוואות לדיור  12,830.8  530.9 13,361.7  4.0  378.4  -   10,113.7  726.0 10,839.7  9.7  383.3  -

                           

257.1  178.3  24.1  933.1  637.2  295.9   234.8  92.4  3.4  791.0  615.4  175.6  
ולחברות לחברות משכנות , לקבלנים

  בניה
  לקיבוצים ולמושבים   -  -  -  -  -  -   3.1  -  3.1  -  3.1  -
  לאחרים  754.6  28.0  782.6  4.3  68.0  -   810.1  31.8  841.9  8.0  77.3  -

  הכל-סך  13,761.0  1,174.3 14,935.3  11.7  538.8  234.8   11,222.8  1,395.0 12,617.8  41.8  642.0  257.1
                           

      )33.2(  )10.6(  )22.6(  
 

      )29.5(  )10.6(  )18.9(  
   הפרשה כללית והפרשה -בניכוי 

  מסופקים נוספת לחובות
                           
  כל האשראי לציבור-סך  13,742.1  1,163.7 14,905.8         11,200.2  1,384.4 12,584.6      
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪מדווחים במיליוני סכומים 

  
  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 

  
  ס לפי עומק הפיגור"אשראי ללווים בעיתיים שלגביהם לא נרשמה הפרשה לחומ  .ב

    
  :האשראי לציבור כולל  

  
  :אשראי ללווים בעייתיים שאינם נכללים במגזר החקלאי ושאינם רשויות מקומיות  .1  

  
  :אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסה  .א    

  
    מאוחד ובנק

     בדצמבר31
2007  2008    

  :יתרה ליום המאזן    
  במטבע ישראלי לא צמוד  80.8  80.5

   
  במטבע  ישראלי צמוד למדד  55.7  107.8

      
  :אשראי ללווים שאורגן מחדש  .ב

    
  :הכנסותאשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת ללא ויתור על   .1      

  
  :יתרה ליום המאזן    

   למדדבמטבע ישראלי לא צמוד  -  0.5
   למדדבמטבע ישראלי צמוד  5.2  15.1

      
  

  :אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות ללא ויתור על הכנסות  .2      
  

  :יתרה ליום המאזן    
   למדד צמוד-במטבע ישראלי   36.5  61.4

   לא צמוד–במטבע ישראלי   0.6  -
  
  . ג

  אשראי בפיגור זמני  14.3  1.6
  ריבית שנזקפה לדוח רווח והפסד  1.3  0.1

      

131.0  132.6  

הלוואות (אשראי בפיגור זמני מהלוואות לדיור 
ד להלן הכלולות לפי עומק 4המוצגות בביאור 
  ) חודשים6 ועד 3הפיגור של מעל 

      
       

     .ד
  :אשראי בהשגחה מיוחדת    

  יתרה ליום המאזן  39.6  57.2
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 
  
  )המשך(ס לפי עומק הפיגור "אשראי ללווים בעיתיים שלגביהם לא נרשמה הפרשה לחומ  .ב
  

  : אשראי למגזר החקלאי  .2  
         מאוחד ובנק            

     בדצמבר31                 
       2007          2008    

      
  )לרבות מפעלים וארגונים אזוריים וארציים(קיבוצים   -  3.1

  
בביצוע ) החברה האם(מ " החל הבנק באמצעות בנק דיסקונט לישראל בע1991 בשנת -קיבוצים 

 חתם בשנתם להסכם הסדר חובות הקיבוצים שנתהליך הארגון מחדש של חובות הקיבוצים בהתא    
באותו ,מכספי בנק ומכספי הממשלה, בהסדר נקבעה לכל קבוצה בנקאית מכסה של מחיקות1989    
 על בסיס המכסה שנקבעה, די הקבוצה תאגיעל ידימועד נחתם הסכם קונסורציום לחובות הקיבוצים     
  .למחיקה    
    
 נחתם תיקון 1999 באפריל 11חובות הקיבוצים וביום  נחתם הסדר משלים ל1996 במרץ 20ביום     
בעלות "יושבו למינהל הקרקעות שהוגדרו כ, לפיו בעת הצטרפות כל קיבוץ להסכם, להסדר המשלים    
ימחק חלק החוב , תרשם לטובת הבנקים הערת אזהרה עליהן, ללא ערך כספי מחייב" ערך אלטרנטיבי    
הן יועברו לבנקים ולממשלה על , ל"ות משווק הקרקעות הנובעתיד עם קבלת התמור, שיועד למחיקה    
לא נקבעו , שלא כמו בהסדר הראשון, בהסדר המשלים. פי חלקם היחסי בחובות שנמחקו כאמור    
, אלא מנהלת ההסדר קבעה בעת ביצוע ההסדר עם כל קיבוץ, מכסות מחיקה לכל קבוצה בנקאית    
ם להתפלגות יתרת חובו של הקיבוץ למערכת לאחר בהתא, את החלוקה בין הבנקים, באופן פרטני    
  .המחיקות שבוצעו בהסדר הראשון    

  
הסכומים שהועברו מהאוצר על חשבון מענקי הממשלה חולקו בין הבנקים בקבוצה בהתאם למכסה     
הן , לגבי כל קיבוץ וקיבוץ, בעוד שמחיקת החובות לקיבוצים התנהלה בפועל, שנקבעה בהסדר הראשון    
נוצרו , לפי התפלגות חובו לבנקים בקבוצה כתוצאה מהאמור, הראשון והן בהסדר המשליםבהסדר     
  .ז בין הבנקים בקבוצה"במהלך השנים יתרות חו    

  
נערכה , לאור פרק הזמן הממושך שחלף מעת תחילת ההסדר וביצוע ההסדר עם מרבית הקיבוצים    
   .ז כאמור"לקיזוז יתרות החו התחשבנות בין הבנק לבין בנק דיסקונט 2005שנת במהלך     
עם השלמת ביצוע ההסדר . להתחשבנות כאמור לא היתה השפעה על התוצאות העסקיות של הבנק    
  .תיערך בין הבנקים התחשבנות נוספת    

  
  וכן הפריש סכומים , הבנק ביצע את מלוא ההפרשה לחובות מסופקים המתחייבת מההסדרים האמורים    
  .נוספים הדרושים להערכתו    

  
  :האשראי למגזר החקלאי כולל    

  
  :אשראי למגזר החקלאי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות     
 

                מאוחד ובנק
     בדצמבר31            

2007  2008    
  )במטבע ישראלי צמוד למדד(יתרה ליום המאזן    -  3.1
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 

        
   - הפרשה לחובות מסופקים במאוחד ובבנק  .ג
  

    *             הפרשה ספציפית     
    ***הלוואות לדיור         
    לפי עומק    קבלנים  הפרשה  
   )1(ר הפיגו   אחרת  ***ואחרים  **נוספת הכל-סך
          8200  

  יתרת הפרשה לתחילת השנה  160.0  45.2  306.4  33.2  544.8
            

  הפרשות בשנת החשבון  54.8  1.3  11.0  -  67.1
  הקטנת הפרשות  )49.3(  )2.8(  )3.3(  )3.7(  )59.1(

  סכום שנזקף לרווח והפסד  5.5  )1.5(  7.7  )3.7(  8.0
  מחיקות  )5.0(  )2.0(  )5.6(  -  )12.6(

            
  יתרת הפרשה לסוף השנה  160.5  41.7  308.5  29.5  540.2

            

10.6  10.6  -  -  -  
   יתרת ההפרשה שלא -מזה 

 לציבור מסעיף אשראי          נוכתה

          
  

  
  כולל הלוואות לדיור מעל הסכום הקובע) 1(    

בית בגין החוב  לא כולל הפרשה לרי-בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור   )1(     *    
  .שבפיגור        

 לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו -בהלוואות אחרות)  2(      
  כמסופקים      

  .כולל הפרשה כללית       **     
 2006 בינואר 1  נערך בהתאם לחוזר שפרסם בנק ישראל ביום- דירת מגוריםבמשכוןהלוואות          ***  

פיו נקבע כי הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול הלוואות שניתנו לכל מטרה במשכון דירת ל       
  .מגורים       
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 

  
  )המשך(הפרשה לחובות מסופקים במאוחד ובבנק . ג  

  
    *הפרשה ספציפית     
     ****     הלוואות לדיור      
    לפי עומק    קבלנים  הפרשה  
    )1(הפיגור   אחרת  ****ואחרים  **נוספת   הכל-סך
          7200  

  יתרת הפרשה לתחילת שנה  157.1  41.0  280.9  39.8  518.8
            

  הפרשות בשנת החשבון  60.4  8.7  34.5  -  103.6
  הקטנת הפרשות  )55.3(  )4.1(  )2.4(  )6.6(  )68.4(

  סכום שנזקף לרווח והפסד  5.1  4.6  32.1  )6.6(  35.2
  מחיקות  )2.2(  )0.4(  )6.6(  -  )9.2(

                 
  יתרת הפרשה לסוף השנה  160.0  45.2  306.4  33.2  544.8

                 

10.6  10.6  -  -  -  

   שלא  יתרת ההפרשה-מזה 
   נוכתה מסעיף אשראי          
  לציבור         

       
  

    *הפרשה ספציפית     
     ****      הלוואות לדיור      
    לפי עומק    קבלנים  הפרשה  
    )1(הפיגור   אחרת  ****ואחרים  **נוספת   הכל-סך
           6200  
  יתרת הפרשה לתחילת השנה  146.3   39.7  268.6   ***46.0  500.6 

            
  הפרשות בשנת החשבון  65.6   3.0   26.7   -    95.3 
  הקטנת הפרשות  )51.2(  -  )4.0(  )6.2(  )61.4(
  סכום שנזקף לרווח והפסד  14.4   3.0   22.7   )6.2(  33.9 
  מחיקות  )3.6(  )1.7(  )10.4(  -  )15.7(

            
  יתרת הפרשה לסוף השנה  157.1     41.0   280.9   39.8  518.8 

            

 15.6  15.6  -  -  -  

   יתרת ההפרשה שלא -מזה 
   נוכתה מסעיף אשראי          

  לציבור         
            

  כולל הלוואות לדיור מעל הסכום הקובע)   1(    
  . לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור-בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור   )1(       *     

  לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים -בהלוואות אחרות)  2 (    
  .  כולל הפרשה כללית והפרשה מיוחדת לחובות מסופקים  **      

  .₪ מיליון 4.4מזה הפרשה מיוחדת בסך     ***    
לפיו נקבע כי  2006נואר  בי1  נערך בהתאם לחוזר שפרסם בנק ישראל ביום- דירת מגוריםבמשכוןהלוואות  ****         
.הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול הלוואות שניתנו לכל מטרה במשכון דירת מגורים      
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

   )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 
  
  
  ור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור במאוחד ובבנקהפיג    .ד
  

    2 0 0 8  ב ד צ מ ב ר   31                    2 0 0 7   ב ד צ מ ב ר   3 1                 
    ע ו מ ק    ה פ י ג ו ר  ע ו מ ק   ה פ י ג ו ר

    3מעל   6מעל   15מעל       3מעל   6מעל   15מעל     
    חודשים  חודשים  חודשים     חודשים חודשים  חודשים    
    6עד   15עד   33עד   33מעל     6עד   15עד   33עד   33מעל   
    חודשים  חודשים  חודשים  חודשים  כ"סה חודשים חודשים  חודשים  חודשים  כ"סה
                      

  סכום הפיגור  6.4  12.2  17.0  78.0  113.6  6.5  13.3  17.2  69.8  106.8
  ריבית על: זהמ                    

  סכום הפיגור  0.5  0.4  0.9  23.0  24.8  0.5  0.3  1.0  18.8  20.6
                      
  יתרת ההפרשה                    
  לחובות מסופקים                    

  *לפי עומק הפיגור  -  16.1  37.5  106.9  160.5  -  18.6  38.8  102.6  160.0
                      
  יתרת ההלוואות                    

  בניכוי הפרשה  132.6  102.9  42.9  27.7  306.1  131.0  113.7  43.3  26.8  314.8
                      

  
  .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור  *
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 
  
  ופן חישוב ההפרשה הספציפית בהלוואות לדיור במאוחד ובבנקפרטים על א  .ה
  
  2008 בדצמבר 31  
               הפרשה ספציפית  )2(יתרה בפיגור  )1( חוב יתרת  יתרת אשראי  
    

    

  לפי 
  עומק 
  )3(הפיגור

  
   

  אחרת
  

  סך הכל
  142.6  -  142.6  97.2  268.0  9,088.7  *הלוואות לדיור 

  29.7  24.7  5.0  32.4  56.1  2,965.3  " **גדולות"הלוואות 
  29.9  17.0  12.9  19.1  54.3  776.8  ***הלוואות אחרות 

  202.2  41.7  160.5  148.7  378.4  12,830.8  סך הכל
              
  
  
  2007 בדצמבר 31  
            הפרשה ספציפית  )2(יתרה בפיגור   )1( חוב יתרת יתרת אשראי  
    

    

  לפי
  עומק 
  )3(הפיגור

  
  

  אחרת
  

  הכלסך 
  138.9  -  138.9  90.3  273.3  7,441.0  *הלוואות לדיור 

  32.4  27.1  5.3  25.3  55.3  1,868.5  " **גדולות"הלוואות 
  33.9  18.1  15.8  17.2  54.7  804.2  ***הלוואות אחרות 

  205.2  45.2  160.0  132.8  383.3  10,113.7  סך הכל
              
  
  

      
  .ולאחר ניכוי יתרת ההפרשות)  חודשים3של מעל עומק פיגור (יתרת אשראי בעייתית .  1

  
  .כולל ריבית פיגורים וללא ניכוי יתרת ההפרשות . 2
  
 31-ב (₪ מיליוני 19.0כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר להפרשה על פי עומק הפיגור בסך   .3

  ).₪ מיליוני 14.3 – 2007בדצמבר   
  

  .בגינן הפרשה לפי עומק הפיגורקיימת חובה לערוך , הלוואות שעל פי הוראות בנק ישראל  *
  

  ).₪  אלפי805 :2007 בדצמבר 31-ב (₪ אלפי 841הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על   **
  

 לפיו 2006 בינואר 1נערך בהתאם לחוזר שפרסם בנק ישראל ביום  - דירת מגוריםבמשכוןהלוואות   ***
  .ואות שניתנו לכל מטרה במשכון דירת מגוריםנקבע כי הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול הלו    
.
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  8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
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  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור   - 4ביאור 

  
  וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של לווה* אשראי לציבור   .ו

    2 0 0 8   ב ד צ מ ב ר  31                 
   ***  מספר לווים      אשראי  ** סיכון אשראי

         באלפי שקלים חדשים                ₪במיליוני 
  :תקרת האשראי        

    10               עד    אשראי ללווה    1,810  7.3  0.1
  20        עד  10אשראי ללווה מעל     1,726  25.0  0.7
  40       עד   20 אשראי ללווה מעל    2,748  77.4  6.5

  80        עד  40 אשראי ללווה מעל    4,270  243.7  33.7
  150        עד  80אשראי ללווה מעל     5,935  649.1  78.0

  300         עד150  אשראי ללווה מעל    9,966  2,162.7  164.1
  600         עד300  אשראי ללווה מעל   11,705  4,882.5  103.3
  1,200  עד      600 אשראי ללווה מעל     4,653  3,547.6  59.5

  2,000      עד1,200  אשראי ללווה מעל   844  958.8  133.7
  4,000      עד2,000  אשראי ללווה מעל  255  638.3  20.5
  8,000      עד4,000  אשראי ללווה מעל  82  366.5  48.2
   20,000      עד8,000  אשראי ללווה מעל  24  168.9  85.7

  40,000    עד20,000  אשראי ללווה מעל  6  30.6  106.5
  63,000    עד40,000  אשראי ללווה מעל  1  0.4  43.6

  156,144 עד  63,000   אשראי ללווה מעל  3  2.2  290.2
1,174.3  13,761.0  44,028        

  
    2 0 0 7   ב ד צ מ ב ר   31                 

    *** מספר לווים      אשראי  **  סיכון אשראי
                באלפי שקלים חדשים         ₪במיליוני 
  :תקרת האשראי        

    10               עד    אשראי ללווה    1,744  6.4  0.3
  20        עד  10אשראי ללווה מעל     1,800  25.2  1.1
  40       עד   20  אשראי ללווה מעל    3,132  89.3  3.9

  80        עד  40   אשראי ללווה מעל   4,727  273.6  12.4
  150        עד  80אשראי ללווה מעל     6,287  684.7  29.9

  300         עד150  אשראי ללווה מעל    10,251  2,205.2  104.1
  600         עד300  אשראי ללווה מעל   9,596  3,901.0  207.0
  1,200         עד600אשראי ללווה מעל     2,933  2,204.6  189.6
  2,000      עד1,200  אשראי ללווה מעל   636  665.7  229.6
  4,000      עד2,000  אשראי ללווה מעל  198  498.4  22.0
  8,000      עד4,000  אשראי ללווה מעל  79  350.7  47.9
   20,000      עד8,000  אשראי ללווה מעל  27  207.2  93.0

  40,000   עד 20,000  אשראי ללווה מעל  6  53.3  103.5
  63,000    עד40,000  ה מעלאשראי ללוו  2  39.7  54.8

  160,296    עד63,000  אשראי ללווה מעל  2  17.8  295.9
  הכל-סך        41,420  11,222.8  1,395.0

  לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים  *

  ). מחדש סווג31.12.07ביום  (ושב לצורך מגבלות החבות של לווהסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שח  **

  .  כ אשראי וסיכון אשראי"מספר הלווים לפי סה  ***   
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך) (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(אשראי לציבור  - 4ביאור 

את מתן האשראי לענף הבניה הורה לבנק להקפיא , 1996 ביוני 26במכתב מיום , המפקח על הבנקים .ז
 הלאור החשיפ, זאת.  מהיקף תיק האשראי שבאחריות הבנק30%-ן עד ששיעורו יגיע ל"והנדל  
  .הגדולה של הבנק לענף זה  

כ תיק האשראי " מסה42%- על רמה של כ1996ן עמד בשנת "שיעור החשיפה לענף הבניה והנדל    
מחודש נובמבר, ו לצורך חישוב ההפרשה הנוספתלפי כללי החישוב שנקבע(לציבור שבאחריות הבנק     
    1996.(  

-ן עמד על כ"שיפה לענף הבניה ונדל שיעור הח2008 לדצמבר 31ליום . ם את ההוראההבנק ייש  
  4.5% )31.12.07 :5.7%.(  

  
  אשראי לממשלה - 5ביאור 

 של משרד  לזכאים מסוימים1990פי המוסכם עם ממשלת ישראל בקשר להלוואות שניתנות משנת -על  
התחייבה הממשלה להשלים לבנק את פער הריבית שבין שעור הריבית הבנקאית שהייתה , השיכון

לבין שעור הריבית , נהוגה בבנקים למשכנתאות במשך שלושת החודשים שקדמו למועד מתן ההלוואות
, נה לש2%השלמת הריבית כאמור כשהיא מהוונת לפי שיעור ריבית של . ל"על ההלוואות לזכאים הנ

   .הועמדה כפיקדון לזכות הבנק אצל החשב הכללי
 תלפרוע את יתרת הפיקדונו,  קיבל הבנק את הצעת החשב הכללי במשרד האוצר31.12.06ביום   

השלמת הריבית מראש שהתקבלה נכללת . ₪ מיליון 41.8 -הממשלתיים בבנק שהסתכמו לסך של כ 
  .12' אור מסיב' ר, ₪מיליוני  19.3על סך " התחייבויות אחרות"בדוח הכספי בסעיף 

  
  השקעות בחברות בנות - 6ביאור 

  ההרכב  .א
  הבנק  
   בדצמבר 31  
  2008  2007  

     *-     *-  השקעה במניות 
  16.0  16.0  התחייבויות צמיתות-שטרי הון

  )2.3(  )1.8(  הפסדים שנצברו
  13.7  14.2  סך הכל השקעה בחברות מאוחדות

  
  .₪ מיליון 0.1 -פחות מ*   

  
 בשנת, ₪ מיליון 0.5סך של  הסתכם ב2008 חברות בנות בשנת  של)בהפסדים(  ברווחיםק הבנקחל  .ב

 .₪ מיליון )1.1( בסך של 2006בשנת , ₪מיליון ) 0.6( בסך של 2007  
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך (בנותהשקעות בחברות  - 6ביאור 
 
 :פרטים על החברות בנות   .ג
  

      2008  2007  

  

  
תחום 
  פעילות

חלק בזכויות 
  ההצבעה
ובזכות 
לקבלת 
  רווחים

ערך 
  ההשקעה
לפי שווי 
  מאזני

תרומה 
לרווח הנקי 
מפעולות 
  רגילות

ערך 
  ההשקעה
לפי שווי 
  מאזני

תרומה 
לרווח הנקי 
מפעולות 
  *רגילות

    %          
דיסקונט 

  משכנתאות
 )1(מ "עהנפקות ב

  חברה
  להנפקות

  
100.0  14.7  )0.4(  15.2  )0.4(  

דיסקונט 
  למשכנתאות

לבית סוכנות 
) 2005( לביטוח

  מ"בע

  
  

סוכנות 
  ביטוח

  
  

100.0  )0.5(  0.9  )1.5(  )0.2(  

      14.2  0.5  13.7  )0.6(  

              
.עת פירוק החברהההשקעה כוללת שטרי הון שאינם צמודים ואינם נושאים רבית הניתנים לפירעון רק ב  )1(  
    .סווג מחדש  *  

 .הקמת חברות בנות ותחומי פעילותן  .ד
 2005 בפברואר 21 הוקמה ביום –מ "בע) 2005(דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח   .א

במטרה לשמש כסוכנות ביטוח למכירת ביטוח מבנה וביטוח חיים אגב משכנתא לדיור והחל מיום 
  .'חי17ם ביאור ג' ר.  ממלאת תפקיד זה2005 בדצמבר 1

  
במטרה לגייס כספים למימון , 2005 בנובמבר 6 הוקמה ביום -דיסקונט משכנתאות הנפקות   .ב
  .'חי17גם באור '  ר.פעילות הבנק באמצעות הנפקת כתבי התחייבות שתמורתם תופקד בבנק    
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

   בניינים וציוד - 7 ביאור
  

  במאוחד ובבנק
  

  
  

     יתרה להפחתה

   
                           

                               פחת נצבר

   
  

                          עלות הנכסים

  
  שעור הפחת
  הממוצע

 

    
  

   
   היתרה

       שינויים במשך
            השנה

  
   היתרה

   
  היתרה

    שינויים במשך 
        השנה  

  
  היתרה

  
  אחוזים

 

      לתחילת     לתאריך  לתחילת       לתאריך   לתחילת לתאריך
       השנה תוספות  גריעות  המאזן     השנה  תוספות   גריעות    המאזן      השנה   המאזן

  2008 בדצמבר 31      

40.0  13.5   19.1  -  1.5  17.6   59.1  -  28.0  31.1  5.7%  
       ש הבנק "בניינים ומקרקעין ע

 )במושכרלרבות התקנות ושיפורים (
   *כלי רכב ומחשבים, ריהוט, ציוד  29.9%  35.3  12.6  **16.4  31.5   20.4  4.4  1.5  23.3   14.9  8.2

                             
  הכל-סך      66.4  40.6  16.4  90.6   38.0  5.9  1.5  42.4   28.4  48.2

                             
  2007 בדצמבר 31      

13.5  11.2   17.6  -  0.8  16.8   31.1  -  3.1  28.0  5.1%  
       ש הבנק "בניינים ומקרקעין ע

 )במושכרלרבות התקנות ושיפורים (
  כלי רכב ומחשבים, ריהוט, ציוד  26.5%  24.8  10.5  -  35.3   15.9  4.5  -  20.4   8.9  14.9

                           
  הכל-סך       52.8  13.6  -  66.4   32.7  5.3  -  38.0   20.1  28.4

                           

  ).₪ מיליון 3.2 :2007בשנת (₪  מיליון 0.8 לרבות הוצאות שהוונו בסך של 2008בשנת     *
  ".שמים" פרויקט – מערכת המחשב – 4'ג16ביאור ' ר **  
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
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  נכסים אחרים - 8ביאור 

  
  פיקדונות הציבור - 9ביאור 

        
    בנק ומאוחד

     בדצמבר31                
       2007          2008    

      
   ואחריםפיקדונות לזמן קצוב  973.9  1,184.4

  פיקדונות אחרים  60.2  64.8
  סך כל פיקדונות הציבור  1,034.1  1,249.2

      
  
  

  פיקדונות מבנקים - 10ביאור 
  

    בנק ומאוחד
     בדצמבר31                

       2007          2008    
  :פיקדונות לזמן קצוב    

  מחברת אם  10,916.9  8,159.6
  בוצהמבנקים בקפיקדונות   218.8  242.8
  פיקדונות מבנקים אחרים  432.7  582.5

  סך כל פיקדונות מבנקים  11,568.4  8,984.9
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       מאוחד   בנק                    
     בדצמבר31                   בדצמבר 31              

        2007       2008        2007         2008    
 )22ביאור ' ר(, מסים נדחים לקבל  7.1  11.8  6.9  11.2

34.8  32.3  34.8  31.5  
  עודף מקדמות ששולמו למס 

  הכנסה על העתודות השוטפות
   שמים-הוצאות מראש   15.0  -  15.0  -

  חייבים ויתרות חובה אחרות  6.5  2.3  6.5  4.4
  סך כל הנכסים האחרים  60.1  48.9  60.7  50.4
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  כתבי התחייבות נדחים - 11ביאור 

  
  :ההרכב   .א
  

    מאוחד ובנק
        משך חיים    שעור תשואה  

    *     ממוצע   *       פנימי    בדצמבר31       
          שנים            %  2008    2007 
        
  
  

268.2  645.0  4.99  4.67  

 שאינם ניתנים כתבי התחייבות נדחים
   :להמרה במניות

      במטבע ישראלי צמוד למדד
          

  
 הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה שיעור תשואה פנימי הינו שיעור ריבית המנכה את זרם התשלומים  *

  .בדוח הכספי  
  .      משך חיים ממוצע הינו ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי

  
 ערך נקוב כתבי התחייבויות ₪ מיליון 125 השלימה חברת ההנפקות גיוס של 2005 בנובמבר 30ביום   .ב

כתבי ההתחייבות רשומים על שם .  ערך נקוב₪ מיליון 300מתוך סדרה של ) 'סדרה א(נדחים סחירים   
צמודים קרן , 2014 בינואר 31 ועד ליום 2012 בינואר 31 תשלומים שווים החל מיום 3-ועומדים לפירעון ב  
טיבית בשיעור של ונושאים ריבית שנתית אפק2005למדד המחירים לצרכן בגין חודש אוקטובר , וריבית  
  ).4.75%ריבית נקובה של  (4.81%  

על ומיועדים למכירה , נרשמו למסחר, אשר הוקצו לבנק, ₪ מיליון 175יתרת כתבי התחייבויות בגובה       
  . מתוך סדרה זו₪ מיליון 58.8 מכר הבנק סכום של 2006בשנת . הבנק בהתאם לצרכיו ידי   

מתוכם סך של , המהווים את יתרת כתבי ההתחייבות שהוקצו לבנק₪ ון  מילי116.2 מכר הבנק סך של 2008שנת ב

 ).חברת האם(מ "נמכרו לבנק דיסקונט לישראל בע. נ. ע₪ מיליון 103.1

  .בכך השלים הבנק את מכירת יתרת כתבי ההתחייבויות הרשומים למסחר

, רכיבי סיכון של הבנקעל מנת שהבנק יוכל להכיר בכתבי ההתחייבויות כהון משני לחישוב יחס ההון ל   
   .הבנק קיבל את אישור המפקח. נדרש אישורו של המפקח על הבנקים   

  
  .'חי17 גם ביאור 'נפקה הופקדה בבנק רעל פי הסכם בין החברה לבנק תמורת הה   

  
  הנפקת כתבי התחייבות

 ההתחייבות הוכר כתב. ₪'  מ250 הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה לא סחיר לחברת האם בסך של 21.9.08ביום 

נכלל בחישוב יחס ההון ליום ₪  מיליון 183.9 -סך של כ. 311כהון משני של הבנק ובכפוף להוראות ניהול בנקאי תקין 

לאחר הפחתה שתחול בהון , כהון משני, 2009תיכלל בחודש ינואר ₪  מיליון 66.1-היתרה בסך של כ. 31.12.08

  .המשני בהתאם להוראה
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   8200 בדצמבר 31וחשבון הכספי ליום ביאורים לדין 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  התחייבויות אחרות - 12ביאור 

  
    מאוחד   בנק

2007  2008  2007  2008    
          

  עמלות פירעון מוקדם מהכנסות מראש  31.7  25.5  31.7  25.5
  אחרותהכנסות מראש   0.9  2.2  0.9  2.2

   מהממשלההכנסות ריבית מראש  19.3  22.7  19.3  22.7

10.6  10.6  10.6  10.6  
הפרשה כללית ונוספת לחובות מסופקים 

  בגין ערבויות
  הפרשות סוציאליות  11.2  10.9  11.2  10.9
  לתביעותהפרשה   2.4  2.6  2.4  2.6

  זכות -זכאים אחרים ויתרות  44.6  23.4  44.2  23.3
    סך כל ההתחייבות האחרות  120.7  97.9  120.3  97.8

          
          
          

  
   הון עצמי –' א12ביאור 

  
  ):בשקל חדש(המונפק והנפרע הוא כלהלן , ההון הרשום  

  
      מונפק ונפרע
          רשום   מספר מניות  2008  2007

          

1,319,173  1,319,173   1,319,173  2,000,000  
 ₪ 1בנות , מניות רגילות

  א"כ
  

כל . נ. ע₪ 1לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות ") המציע"להלן (מ " פנה בנק דיסקונט לישראל בע14.3.07ביום 

בהתאם לסעיף , בהצעת רכש מלאה, בהצעה לרכוש מהם) בהתאמה" המניות"ו" הניצעים: "להלן(אחת של הבנק 

את כל המניות המוחזקות , 2000 -ס "התש, )הצעת רכש( ולתקנות ניירות ערך 1999 -ט "התשנ,  לחוק החברות336

  . כל על פי תנאי מפרט אשר פרסם בנק דיסקונטוה, על ידי הניצעים

 הפכה החברה 7.5.07 נענתה הצעת הרכש המלאה וביום 3.5.07ביום .  פרסם המציע תיקון למפרט29.4.07ביום 

  .1999  -ט"התשנ, לחברה פרטית  כהגדרתה בחוק החברות

  . של הבנק מן המסחר בבורסה בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב נמחקו ניירות הערך9.5.07ביום 

דיסקונט   הושלם הרישום במרשם רשם החברות של כל מניות הבנק שהיו בידי הציבור על שם בנק19.11.2007ביום 

התקבל אישורה של הרשות לניירות ערך לפיה הבנק אינו כפוף עוד לחוק  23.12.2007ביום , כמו כן. מ"לישראל בע

 . לחוק והתקנות שהותקנו על פיו' א חלות עליו חובות הדיווח הכלולות בפרק ו וכי ל1968 -ח "התשכ, לניירות ערך

  . מהון המניות המונפק והנפרע100% - ב2008 בדצמבר 31ליום מ החזיק "בנק דיסקונט לישראל בע  
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  ון לפי הוראות המפקח על הבנקיםהלימות ה –' ב12ביאור 

  הקצאת הון "ו" יחס הון מזערי" בדבר 341 - ו311      מחושב בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מספר 
  .הנתונים הינם על בסיס מאוחד".       בגין החשיפה לסיכוני שוק

      
     בדצמבר31                    

           2007           2008    
  ן לצורך חישוב יחס ההוןהו .1    

  הון ראשוני     899.1  870.7
  * :הון משני         

      הון משני עליון   18.4  18.4
      הון משני אחר  440.0  197.3

  כ הון כולל"סה      1,357.5  1,086.4
  

2007  2008    
      יתרות    יתרות
    **יתרות  סיכון  **יתרות  סיכון

  יתרות משוקללות של סיכון .2        
  סיכון אשראי        
          
  נכסים        

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  447.0  88.8  224.5  44.3
  ניירות ערך  -  -  1.1  -

  *אשראי לציבור   13,751.4  11,280.1  11,209.5  9,085.1
  בניינים וציוד  48.2  48.2  28.4  28.4
  נכסים אחרים  60.1  7.1  48.9  11.8

  נכסיםה לכך ס  14,306.7  11,424.2  11,512.4  9,169.6
          
  מכשירים חוץ מאזניים        

 שבהן היתרה מייצגת סיכון אשראי  עסקאות   1,113.5  891.1  1,299.9  1,020.4
  כ נכסי סיכון אשראי"סה  15,420.2  12,315.3  12,812.3  10,190.0

  סיכון שוק  -  210.1  -  ***88.5
  כ נכסי סיכון"סה  15,420.2  12,525.4  12,812.3  10,278.5

  
מהווה חלק מההון ) ₪ מיליון 18.4: שנה קודמת (₪ מיליון 18.4ההפרשה הכללית לחובות מסופקים בסך   *

  .ואינה מנוכה מהאשראי לציבור המשני  
  . יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי ההמרה לאשראי-מכשירים חוץ מאזניים ;  יתרות מאזניות-נכסים   **
  סווג מחדש  * **
  
  

     בדצמבר31              
2007   2008    

  יחס ההון לרכיבי סיכון .3    
  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  7.2%  8.5%

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  10.8%  10.6%
   המפקח על הבנקיםעל ידייחס ההון הכולל המזערי הנדרש   9.0%  9.0%
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪חים במיליוני סכומים מדוו

  זכויות עובדים - 13ביאור 
  
 סכומים. חביטו  פוליסותעל ידימכוסה במלואה , התחייבות הבנק לתשלום פיצויי פרישה לעובדים  .א

  .שהופקדו כאמור אינם כלולים במאזן מאחר שאינם בשליטתו ובניהולו של הבנק
  
         בהתאם , כורת ומספר ימי חופשה נוספיםחלק מעובדי הבנק זכאים למענקי יובלות של מספר חודשי מש.   ב

  . שנות עבודה בבנק40- ו30, 20בתום , לוותק   
  3.1-חושבה על בסיס אקטוארי ויתרתה כאשר , נעשתה הפרשה על מלוא ההתחייבות בגין מענקי יובלות       
  .)4%: 2007 (4%שבה העתודה הינו שיעור ההיוון לפיו חו. )₪ מיליון 4- כ31.12.07(₪ מיליון   

  
  . בצאתם לגמלאות ועיתון יומיחלק מעובדי הבנק זכאים לביטוח רפואי  .ג

   חושבה על בסיס אקטואריאשר ,  ועיתון יומינעשתה הפרשה על מלוא ההתחייבות בגין ביטוח רפואי  
 4%ושבה העתודה הינו שיעור ההיוון לפיו ח. )₪ מיליון 1.8- כ31.12.07(₪ מיליון  2.4 -ויתרתה כ  
  )2007 :4%.(  

  
  ).₪ מיליון 2-כ: 31.12.2007( ₪ מיליון 1.1 - הפרשה ליום המאזן כ–מענק הסתגלות לעובדי הבנק הזכאים   .ד
  
).₪ מיליון 3.5-כ: 31.12.2007( ליום המאזן ₪ מיליון 3.0 -לחופשה בגין עובדי הבנק הזכאים כ הפרשה  .ה
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   8200 בדצמבר 31ליום ביאורים לדין וחשבון הכספי 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
   במאוחד -*נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה   - 14ביאור  

    2008 בדצמבר 31                                 2007 בדצמבר 31                                    
    

  **חוץ -         מטבע
  

      מטבע ישראלי
        

  **ץ חו-   מטבע
  

      מטבע ישראלי
  

         צמוד       פריטים        צמוד       פריטים  
      לא    למדד צמוד  צמוד  שאינם    לא  למדד  צמוד  צמוד  שאינם 

    צמוד  המחירים  לדולר  לאירו  כספיים  הכל-סך    צמוד  המחירים  דולר  לאירו  כספיים  הכל-סך
  נכסים                          

  מזומנים ופיקדונות בבנקים    387.9  59.1  -  -  -  447.0    149.1  75.4  -  -  -  224.5
  ערך-ניירות    -  -  -  -  -  -    -  1.1  -  -  -  1.1

  אשראי לציבור   2,490.9  10,684.0  478.3  88.9  - 13,742.1    1,142.0  9,330.1  613.8  114.3  -  11,200.2
  בניינים וציוד    -  -  -  -  48.2  48.2    -  -  -  -  28.4  28.4
  נכסים אחרים    44.0  -  0.2  -  15.9  60.1    47.2  -  0.2  -  1.5  48.9

  כל הנכסים-סך     2,922.8  10,743.1  478.5  88.9  64.1 14,297.4    1,338.3  9,406.6  614.0  114.3  29.9  11,503.1
   עסקאות גידור-מזה       -  1.0  )1.0(  -  -  -    -  1.0  )1.0(  -  -  -

              
  :התחייבויות                          

  פיקדונות הציבור    5.3  1,016.4  12.4  -  -  1,034.1    8.4  1,223.1  17.7  -  -  1,249.2
  פיקדונות מבנקים   1,992.7  8,998.4  484.5  92.8  - 11,568.4    851.2  7,381.2  627.3  125.2  -  8,984.9

  פיקדונות הממשלה    30.1  -  -  -  -  30.1    32.2  -  -  -  -  32.2
  בות נדחיםכתבי התחיי    -  645.0  -  -  -  645.0    -  268.2  -  -  -  268.2

  התחייבויות אחרות    77.3  10.6  0.2  -  32.6  120.7    ***37.4  10.6  0.1  -  ***49.8  97.9
  כל ההתחייבויות-סך     2,105.4  10,670.4  497.1  92.8  32.6 13,398.3    910.3  8,883.1  645.1  125.2  68.7  10,632.4

   עסקאות גידור-מזה       -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -
             

  הפרש  817.4  72.7  )18.6(  )3.9(  31.5  899.1    428.0  523.5  )31.1(  )10.9(  )38.8(  870.7
  :מכשירים נגזרים שאינם מגדרים                           
  )במונחי נכס בסיס(אופציות בכסף נטו   )148.0(  -  141.9  6.1  -  -    )123.9(  -  132.3  )8.4(  -  -
 )במונחי נכס בסיס(ציות מחוץ לכסף נטו אופ  3.1  -  )3.0(  )0.1(  -  -    )2.2(  -  -  2.2  -  -

  סך כל כללי  672.5  72.7  120.3  2.1  31.5  899.1    301.9  523.5  101.2  )17.1(  )38.8(  870.7
  )סכום נקוב מהוון(אופציות בכסף נטו   15.0  -  1.3  )16.3(  -  -    90.2  -  )68.1(  )22.1(  -  -

  )סכום נקוב מהוון(פציות מחוץ לכסף נטו או  14.8  -  )14.5(  )0.3(  -  -    20.2  -  )4.3(  )15.9(  -  -
  
  . כולל השפעת עסקאות גידור  *

  .חוץ-כולל צמודי  מטבע  **
  .סווג  מחדש  ***
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  8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
                                        ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  במאוחד * פי תקופה לפירעון נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ול - 15ביאור 

תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים . הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים. תזרים בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפירעון החוזי של כל, ם וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדהבביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסי   *      
  .31.12.08מוצגים בהתאם לשיעור הריבית של אותן הלוואות ואותן פיקדונות כפי שידוע ליום  , מדדבמגזר הלא צמוד ובמגזר הצמוד למהלוואות שניתנו בריבית משתנה ומפיקדונות שהתקבלו בריבית משתנה   

   . שזמן פירעונם עבר₪ מיליון 54.2נכסים ללא תקופת פירעון כולל נכסים בסך    **    
  חוץ-כולל הצמדה למטבע  ***

  .לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, "דהנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמ "14' כפי שנכללה בביאור מס****  

   תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים
      מעל  מעל     מעל  מעל  מעל  מעל  מעל      ****יתרה מאזנית 
    עם  חודש   שלושה  מעל  שנתיים  שלוש  ארבע  חמש  עשר        
    דרישה  עד  חודשים  שנה  עד  עד  עד  עד  עד  מעל  סך הכל  ללא  
    עד   שלושה  עד  עד  שלוש  ארבע  משח  עשר  עשרים  עשרים  תזרימי   תקופת  -סך
    חודש   חודשים  שנה  שנתיים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנה  שנים  מזומנים  **פירעון  הכל

  :8200 בדצמבר 31                                     
  מטבע ישראלי לא צמוד                          

  נכסים    440.3  35.3  185.0  346.5  235.2  183.3  156.1  722.2  896.9  184.0  3,384.8  54.2  2,922.8
  התחייבויות    )98.2(  )23.4(  )212.3(  )247.1(  )149.3(  )132.1(  )128.4(  )595.5(  )694.2(  )138.3(  )2,418.8(  -  )2,105.4(

  הפרש    342.1  11.9  )27.3(  99.4  85.9  51.2  27.7  126.7  202.7  45.7  966.0  54.2  817.4
 )במונחי נכס בסיס(אופציות   )20.4(  )62.1(  )57.1(  )101.1(  )41.9(  )127.2(  8.3  71.4  185.2  -  )144.9(  -  )144.9(
  מטבע ישראלי צמוד למדד                          

  נכסים    161.4  203.4  951.4  1,232.2  1,157.2  1,050.4  985.4  4,224.4 4,374.5  533.5  14,873.8  -  10,743.1
  התחייבויות    )322.6(  )308.7(  )1,058.0(  )1,245.9(  )1,629.5(  )1,081.1(  )1,350.7(  )4,391.3(  )1,874.7(  )233.9(  )13,496.4(  -  )10,670.4(

  הפרש    )161.2(  )105.3(  )106.6(  )13.7(  )472.3(  )30.7(  )365.3(  )166.9( 2,499.8  299.6  1,377.4  -  72.7
  *** צמוד לדולר– מטבע חוץ                          

  נכסים    5.0  9.4  46.2  57.9  60.3  51.8  49.5  205.1  108.8  - 594.0  -  478.5
  התחייבויות    )6.0(  )35.8(  )111.5(  )168.1(  )72.1(  )58.8(  )0.4(  )2.3(  )9.3(  -  )464.3(  -  )497.1(
  הפרש    )1.0(  )26.4(  )65.3(  )110.2(  )11.8(  )7.0(  49.1  202.8  99.5  -  129.7  -  )18.6(

 )במונחי נכס בסיס(אופציות   62.1  20.3  52.1  96.2  15.3  127.6  )7.9(  )67.6(  )160.2(  1.0  138.9  -  138.9
  * ** צמוד לאירו– מטבע חוץ                          

  נכסים    0.4  2.1  8.0  12.0  12.3  10.3  10.1  41.9  28.3  -  125.4  -  88.9
  התחייבויות    )1.6(  )1.7(  )11.8(  )21.1(  )47.2(  )3.1(  )3.0(  )12.0(  )6.7(  -  )108.2(  -  )92.8(
  הפרש    )1.2(  0.4  )3.8(  )9.1(  )34.9(  7.2  7.1  29.9  21.6  -  17.2  -  )3.9(

 )במונחי נכס בסיס(אופציות   -  -  -  -  5.1  -  32.8  )3.5(  )28.4(  -  6.0  -  6.0
  פריטים לא כספיים                          

  נכסים    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  64.1  64.1
  התחייבויות    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )32.6(  )32.6(

  הפרש    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31.5  31.5
  הכל-סך                          

  נכסים    607.1  250.2 1,190.6 1,648.6  1,465.0  1,295.8  1,201.1  5,193.6  5,408.5  717.5  18,978.0  118.3  14,297.4
  התחייבויות    )428.4(  )369.6(  )1,393.6(  )1,682.2(  )1,898.1(  )1,275.1(  )1,482.5(  )5,001.1(  )2,584.9(  )372.2(  )16,487.7(  )32.6(  )13,398.3(

  הפרש    178.7  )119.4(  )203.0(  )33.6(  )433.1(  20.7  )281.4(  192.5  2,823.6  345.3  2,490.3  85.7  899.1
 )במונחי נכס בסיס(אופציות   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(במאוחד *נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפירעון - 15ביאור 
    תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

      מעל  מעל     מעל  מעל  מעל  מעל  מעל      ****יתרה מאזנית 
    עם  חודש   שלושה  מעל  שנתיים  שלוש  ארבע  חמש  עשר        
    דרישה  עד  חודשים  שנה  עד  עד  עד  עד  עד  מעל  סך הכל  ללא  
    עד   שלושה  עד  עד  שלוש  ארבע  חמש  עשר  עשרים  עשרים  תזרימי   תקופת  -סך
    חודש   חודשים  נהש  שנתיים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנה  שנים  מזומנים  **פירעון  הכל

  :7200 בדצמבר 31                                     
  מטבע ישראלי לא צמוד                          

  נכסים    194.8  16.9  97.1  213.3  207.1  89.3  100.2  357.3  402.6  67.9  1,746.5  39.1  1,338.3
  ותהתחייבוי    24.4  13.2  69.9  264.3  85.2  63.8  59.6  277.2  273.4  36.2  1,167.2  -  910.3
  הפרש    170.4  3.7  27.2  )51.0(  121.9  25.5  40.6  80.1  129.2  31.7  579.3  39.1  428.0

    )במונחי נכס בסיס(אופציות   )21.0(  6.8  )49.3(  )143.2(  )115.9(  )36.3(  )223.9(  96.5  359.4  0.8  )126.1(  -  )126.1(
  מטבע ישראלי צמוד למדד                          

  נכסים    167.2  196.9  870.1  1,105.3  1,066.2  966.9  914.2  3,781.3 3,728.1  340.0  13,136.2  -  9,406.6
  התחייבויות    368.8  291.8  1,077.5  1,158.4  969.2  1,443.8  827.5  3,925.7  1,012.0  83.8  11,158.5  -  8,883.1

  פרשה    )201.6(  )94.9(  )207.4(  )53.1(  97.0  )476.9(  86.7  )144.4( 2,716.1  256.2  1,977.7  -  523.5
  * ** צמוד לדולר– מטבע חוץ                          

   *****נכסים    6.4  29.1  66.8  72.7  70.8  69.3  67.2  293.4  199.6  - 875.3  -  614.0
  התחייבויות    11.8  21.4  126.2  217.3  175.9  79.8  61.5  3.6  18.4  -  715.9  -  645.1

  הפרש    )5.4(  7.7  )59.4(  )144.6(  )105.1(  )10.5(  5.7  289.8  181.2  -  159.4  -  )31.1(
    )במונחי נכס בסיס(אופציות   21.0  )6.8(  41.1  140.0  107.5  17.4  224.6  )89.6(  )322.2(  )0.7(  132.3  -  132.3

  * ** צמוד לאירו– מטבע חוץ                          
   *****נכסים    0.4  2.6  9.7  13.1  14.3  14.6  12.4  54.9  46.5  0.1 168.6  -  114.3
  התחייבויות    2.1  2.2  33.1  13.9  36.7  46.4  1.5  8.1  -  -  144.0  -  125.2

  הפרש    )1.7(  0.4  )23.4(  )0.8(  )22.4(  )31.8(  10.9  46.8  46.5  0.1  24.6  -  )10.9(
    )במונחי נכס בסיס(אופציות   -  -  8.2  3.2  8.4  18.9  )0.7(  )6.9(  )37.2(  )0.1(  (6.2)  -  )6.2(
  פריטים לא כספיים                          

   נכסים    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  29.9  29.9
   *****התחייבויות    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  68.7  68.7

  הפרש    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )38.8(  )38.8(
  הכל-סך                          

  נכסים    368.8  245.5 1,043.7 1,404.4  1,358.4  1,140.1  1,094.0  4,486.9  4,376.8  408.0  15,926.6  69.0  11,503.1
  התחייבויות    407.1  328.6  1,306.7  1,653.9  1,267.0  1,633.8  950.1  4,214.6  1,303.8  120.0  13,185.6  68.7  )10,632.4(

  הפרש    )38.3(  )83.1(  )263.0(  )249.5(  91.4  )493.7(  143.9  272.3  3,073.0  288.0  2,741.0  0.3  870.7
    )במונחי נכס בסיס(אופציות   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

הצפויים  תזרימי המזומנים העתידיים. ופקיםלחובות מס הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות. תזרים בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפירעון החוזי של כל, אור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדהבבי  *
  .31.12.07מוצגים בהתאם לשיעור הריבית של אותן הלוואות ואותן פיקדונות כפי שידוע ליום  , במגזר הלא צמוד ובמגזר הצמוד למדדבית משתנה ומפיקדונות שהתקבלו בריבית משתנה מהלוואות שניתנו ברי  

   . שזמן פירעונם עבר₪ מיליון 39.1נכסים ללא תקופת פירעון כולל נכסים בסך    **    
  חוץ-טבעכולל הצמדה למ  ***

  .לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה "14' כפי שנכללה בביאור מס  ****  
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   2008 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות במאוחד ובבנק - 16ביאור 

  
  מאזניים-כשירים פיננסיים חוץמ  .א
  

  : יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה  
           בדצמבר 31           

2007  2008    
    ₪מיליוני   ₪מיליוני 

  *:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי    
  **ערבויות לרוכשי דירות   787.9  ***644.9
  םערבויות בנקאיות לקבלני  37.8  ***52.0
  ערבויות ביצוע  9.7  ***9.3

  התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי     
  :שאושר ועדיין לא ניתן    

        לקבלנים וחברות משכנות  96.3  109.1
  למשתכנים  1,054.7  1,419.2

      
  התחייבות להוצאת ערבויות  81.7  161.5

  
  . שקלול חבויות כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווהללאמוצג   *

  ).₪ מיליון 9.4: 31.12.07(האם - בערבות של החברה₪ מיליון 9.7 סך של  מוצג לאחר ניכוי31.12.08ליום   **
  .'י17ביאור ' ר  

  .סווג מחדש  ***
  
  לסוף השנה* התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה  .ב
  

     בדצמבר31
2007  2008    

  **יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה    
  מטבע ישראלי לא צמוד  37.3  45.7

  מטבע ישראלי צמוד למדד  1,855.7  2,003.4
  סך הכל  1,893.0  2,049.1

  
עם מרווח  ,)או הפיקדונות( םי בגביית האשראאשראים ופיקדונות מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית  *

  ).במקום מרווח(או עם עמלת גביה 
  

לא , )₪ מיליון 161.6: 2007( ₪ליון  מי124.5יתנו בגינם בסך הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שנ  **  
  .נכללו בלוח זה
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 

  ₪סכומים מדווחים במיליוני 
  

  )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  - 16ביאור 
  
  )המשך (לסוף השנההתקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה   .ב
  

   *תזרימים בגין עמלת גביה ומרווחי ריבית בגין הפעילות במידת הגביה
  

     מעל שנה  3מעל   5מעל   10מעל   מעל  31.12.08 31.12.07
      3עד   עד  עד  עד  20    

    עד שנה  שנים   שנים5   שנים10  שנים20  שנים  סך הכל  סך הכל
                  
                  

  תזרימים חוזיים עתידיים  13.0  24.1  21.1  46.0  30.1  1.0  135.3  152.8
                  
  תזרימים עתידיים צפויים לאחר                

  הערכת הנהלה לפירעונות מוקדמים  13.0  22.7  18.3  34.6  18.2  0.4  107.2  124.8
                  
  תזרימים צפויים מהוונים לאחר                

  **הלה לפירעונות מוקדמים הערכת הנ  12.8  21.3  16.2  27.5  12.4  0.2  90.4  101.7
                  
                  

  
  . מסך כל הפיקדונות לפי מידת הגביה10%   יתרת הפיקדונות לפי מידת הגביה במגזר השקלי הלא צמוד אינה עולה על   *  
  ).3.58% לפי שיעור 2007 (3.16%ההיוון בוצע לפי שיעור      **  
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   8002 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 16ביאור 

  
  )המשך (התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה לסוף השנה  .ב
  

  מידע על העמדת הלוואות במהלך השנה  2008  2007
      

  הלוואות מפיקדונות לפי מידת הגביה  41.4  64.9
  לוואות עומדותה  0.4  0.7

  
   ותובענות ייצוגיות, התקשרויות מיוחדות אחרות, התחייבויות תלויות    .ג
לאישור  לרבות בקשות מסויימות, ת משפטיותמוגשות נגד הבנק תובענו, במהלך העסקים הרגיל של הבנק  .1

יים הפרשות הכספ נכללו בדוחות, בהתבסס על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק. תובענות ייצוגיות  
  .אם נדרשו , מקובלים בהתאם לכללי חשבונאות, נאותות בהתייחס לתובענות משפטיות אלו  

 Reasonably( הינה אפשרית, כולן או חלקן, סך החשיפה בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק שאפשרות התממשותן    
  possible(מיליון  4.4 - מסתכמת בכ₪.  

  

  :צוגיות ותביעות בסכומים מהותייםלהלן פירוט של בקשות לתובענות יי    
  

  :שבאפשרות הנהלת הבנק להעריך את סיכוייהןלהלן תביעות      

         ביעה כספיתת  )א(
, על פי הטענה,  בגין נזקים שנגרמו ואשתו נמסרה בבנק תביעה כספית שהוגשה על ידי לווה2004 במאי 13ביום 

. ל ידי הבנק וכן צו מניעה כנגד פינויים מדירת מגוריהםעקב הפרת הסכם ליווי ועקב הליכי מימוש נכסים שננקטו ע
הבנק הגיש . ₪ מיליון 20ס של "עומד ע התביעה סכום. ש"ש אישר לתובעת פטור מתשלום אגרת בימ"ביהמ

כערובה  ₪ לף א50כי התובע יפקיד  ניתנה החלטה לבקשת הבנק 2006בחודש אפריל . כתב הגנה נגד התביעה
קדם משפט בתיק התקיים ,  בוטלה החלטה זו במסגרת ערעור2006 ביוני 15ביום . ם יו30 להוצאות הבנק תוך

ש של פירוק "כ התובעים כי בימ"בו הודיעה ב,  נערך קדם משפט נוסף2008 בחודש מאי .2007מאי   חודש ב
ביום .  בו נקבע מועד להגשת תצהירים27.10.2008התקיים קדם משפט ביום . התיר את המשך ניהול התביעה

  ).לצורכי אגרה( ₪ 2,500,100ס " הגיש הבנק תביעה שכנגד נגד הלווה ע30.12.08
  

   כספית תביעה  )ב(
משפטיים לבנק במשך  ד אשר נתנו שרותים" הוגשו שתי תביעות כנגד הבנק על ידי משרד עו31.12.2007 ביום
בגין פיצויי ₪ יון  מיל8-רצי לעבודה העומדת על סכום של כתביעה אשר הוגשה לבית הדין הא, האחת. שנים

בבסיס התביעה הטענה כי הבנק הפסיק את יחסי העבודה בין הצדדים באופן . פיטורין ופיצויי הלנת פיצויי פיטורין
, בכתב התביעה טוענים התובעים כי היוו חלק אנטגרלי. וזאת בלא מתן פיצויי פיטורין,  שנים47לאחר , חד צדדי

מעביד –בנק וכי יש להכיר בזכותם לפיצויי פיטורין גם בהעדר יחסי עובד חיוני ובלתי נפרד מהמערך הארגוני של ה
  . קלאסיים

הבנק לבית המשפט   כנגד₪ מליון 4.5 -בבד עם הגשת תביעה זו הגישו התובעים תביעה נוספת בסכום של כ בד
בגין ט "והתובעים מבקשים כי יפסק להם שכ, 01.01.2001התביעה מתייחסת לתקופה שלאחר יום . המחוזי

התובעים טוענים לזכאותם לשכר ראוי מכח עשיית , בנוסף. טיפול משפטי בתיקי הבנק ופיצוי בגין הפרת הסכם
  .עושר ולא במשפט

בעיקרו של דבר טוען הבנק בבית הדין . בשתי התביעות לעיל,  הוגשו כתבי הגנה מטעם הבנק11.3.07ביום 
. ובהתאם כי התובעים אינם זכאים לסכום כלשהו" עין עובדמ"כי לא התקיימו נסיבות של החלת סטאטוס , לעבודה

כי הבנק הביא את ההתקשרות לסיומה , הינן בתמצית, טענות הבנק בתביעה המתנהלת בבית המשפט המחוזי
הבנק לא הפר כל התחייבות ; ד אינו זכאי לפיצוי בגין סיום התקשרות"משרד עו; כדין בהתאם להסכם בין הצדדים

ד בגין הטיפול בתיקים אשר הטיפול "נהג על פי ההסכם וכי הסכומים שהגיעו לעוה,  ולהפך–עים חוזית כלפי התוב
  . ד ושולמו"בהם טרם נסתיים סוכמו בין הבנק למשרד עוה

והתביעות חזרו , הצלחה הליך הגישור הסתיים ללא  .להפנות את שתי התביעות להליך גישור, הוסכם בין הצדדים  
  . ש"לביהמ  
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  8200 בדצמבר 31לדין וחשבון הכספי ליום ביאורים 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות במאוחד ובבנק  - 16ביאור 
  )המשך (ותובענות ייצוגיות, התקשרויות מיוחדות אחרות, התחייבויות תלויות.  ג

  בקשה לתובענה ייצוגית בנושא ביטוח  )ג(
הבקשה " :להלן (ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הגשת תובענה 1997 ביולי 17ביום 

. בסכום העולה על מיליארד שקלים חדשים בשל גביית עמלות ביטוח חיים וביטוח מבנים של לווים") האחרת
  .מ אינו נמנה עליהם"למשכנתאות בע התובענה הוגשה נגד חמישה בנקים למשכנתאות אולם בנק דיסקונט 

נגד בנק  , הוגשה לבית המשפט המחוזי תובענה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית1997 בנובמבר 2 ביום
מ ונגד שלושה בנקים אחרים למשכנתאות בקשר עם גביית עמלות בגין ביטוחי חיים "דיסקונט למשכנתאות בע
אין בתביעה ייחוס .  ₪ מיליון500.0 כולל הנתבע בתובענה הייצוגית הוא ההסכום . וביטוחי דירות של לווים

  .נפרד לכל בנק
, המחוזי המשפט בבית ניתנה כבר החלטה, בנושא כמעט זהה, כאמור, שהינה, בקשה האחרתככל שמדובר ב

שבית המשפט העליון  לאחר תיק ישמע רקהכי ,  בתיק זההדנההחליטה השופטת , משכך. עליה הוגש ערעור
  .בבקשה האחרתההחלטה  הועלו בערעור עלשכפי , ייתן החלטה עקרונית בנושאים שבמחלוקת

בתיק אחר שאינו בתחום (ש העליון ובו הוחלט "ד בדיון נוסף בביהמ" ניתן פס2005בסוף שנת   
בקדם .  לתקנות סדר הדין האזרחי29כי לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית על פי תקנה ) הבנקאות  
ת התביעה ככל שהן נסמכות על תקנה  ויתר התובע על עילו2006 בינואר 26משפט שהתקיים ביום   
 פורסם חוק התובענות הייצוגיות אשר 12.3.2006ביום . הדיון בתובענה הושהה ללא תאריך. ל" הנ29  
  . את העילות להגשת תובענות ייצוגיות) ובצורה נרחבת(הגדיר מפורשות   

  
  

  :להלן תביעות שאין באפשרות הנהלת הבנק להעריך את סיכוייהן
 

  "שער ריצפה" ייצוגית בנושא בקשה לתביעה  )ד(
אליה צורפה  ₪ 2,155 הוגשה תביעה כנגד הבנק בבית משפט המחוזי בתל אביב על סך של 15.02.09ביום 

 .בקשת התובע להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית
 כאשר לטענתו מנגנון ההצמדה 2004טענות התובע מתייחסות להלוואה צמודה לדולר שנטל עם רעייתו בשנת 

 להסכם ההלוואה הקובע כי החזר ההלוואה יהא לפי שער דולר שלא יפחת מהשער היסודי שנקבע בעת בנספח
 .מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד הנותן יתרון בלתי הוגן לבנק, העמדת ההלוואה

התובע מבקש להכיר בקבוצת הלקוחות שנטלו הלוואות במסלול צמוד דולר עם הצמדה חד כיוונית בשבע השנים 
. ות כזכאית לסעד של השבת הכספים שגבה הבנק לפי מנגנון ההצמדה בתוספת הפרשי ריבית והצמדההאחרונ

אולם לא העריך מהו ) ₪ מליון 2.5היינו מעל (התובע העריך כי סכום התביעה הינו בסמכות בית משפט מחוזי 
  .טרם הוגש כתב הגנה מטעם הבנק. סכום התביעה המשוער

  . הנהלת הבנק להעריך את סיכויי התממשות התביעהאין באפשרות, בשלב מקדמי זה
 

  בקשה לתובענה ייצוגית בנושא ביטוח  )ה(
להלן ( הגישו שניים מלווי הבנק בקשה לבית המשפט המחוזי לאשר תובענה כתובענה ייצוגית 2000 ביוני 19ביום 

החברה בה היו ") הפניקס: "להלן(מ "נגד הבנק ונגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע") בקשת האישור"
בין היתר טוענים . ₪ מיליון 105.0 -הינו כ, כפי שהוערך על ידי התובעים, סכום התובענה. מבוטחים נכסי הלווים

הלווים כי הבנק ביטח את נכסיהם בסכום העולה על סכום הכינון של הנכסים וכי סכום הביטוח הועלה מעבר 
  .לעלית המדד

  .נק לבקשת האישור הוגשה תגובת הב2000 בספטמבר 10ביום 
  . מטעמים שפורטו בתגובה, על הסף ולגופה, במסגרת התגובה התבקש בית המשפט לדחות את בקשת האישור

 הנתבעת הנוספת -מ"צוין כי תגובה לבקשת האישור הוגשה גם מטעם הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע
  .הסף ולגופה וגם בגדרה התבקש בית המשפט לדחות את בקשת האישור על -בהליך דנן

במסגרתה חזרו על בקשתם לאישור התובענה ,  הגישו התובעים את תשובתם לתגובה2000 באוקטובר 29ביום 
  .מהטעמים שפורטו בתשובה לטענות הבנק, לתובענה ייצוגית

 החליט בית המשפט כי הטענות בתובענה זו דומות לטענות הנדונות במסגרת הבקשות 2000 בדצמבר 25ביום 
בענות ייצוגיות אחרות ועל כן החליט בית המשפט לעכב את הדיון בתובענה האמורה כנגד הבנק עד לאישור תו

  .ל"למועד קבלת החלטות בתובענות הנ
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  8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )משךה(התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות במאוחד ובבנק  - 16ביאור 
        )המשך (ותובענות ייצוגיות, התקשרויות מיוחדות אחרות, התחייבויות תלויות.  ג

  )המשך (בקשה לתובענה ייצוגית בנושא ביטוח  )ה(
בית משפט מחוזי (בתיק התקיימו מספר קדמי משפטי והתיק הועבר לדיון בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז 

אשר עיכב את הדיון בתיק עד להכרעת , )ט המחוזי בתל אביבחדש שהוקם ואליו הועברו תביעות מבית המשפ
  .בית המשפט העליון בעניין דומה

  

  סוכן ביטוחרישיון   .2
  .1966  משנת שניתן לו  סוכן ביטוחןרישיוהבנק פועל כסוכן לביטוח חיים ולביטוח נכסים של לקוחותיו על פי   
  .2007 בדצמבר 31ד ליום ע,  סוכן הביטוח של הבנקןרישיו חודש 2007בתחילת שנת   

לרבות חידוש תקופתי , בעקבות הסכמת המפקח על הביטוח לכך שהבנק יוכל להמשיך ולטפל בתיק הקיים
החזיר הבנק את רישיון הסוכן למפקח על , גם במקרה ולא יחזיק ברישיון סוכן בתוקף, של ביטוחי נכס

  .הביטוח
  
  הסכם מסגרת עם החשב הכללי במשרד האוצר  .3

בין הבנק ) שהוארכה לאחר מכן( נכנס לתוקף הסכם חדש לתקופה של שנתיים 2004ביולי 1ום החל מי
  .במשרד האוצר בעניין מתן הלוואות ושירותים נוספים לזכאים לבין החשב הכללי

קבל הבנק עמלת גביה בשיעור של  מ2004 ביולי 1על פי ההסכם בגין הלוואות חדשות שניתנו החל מיום 
  ).שהיה בהסכם הקודם (2.47%שיעור של עד  במקום 1.08% עד

 ההסכם בין . לירידה הדרגתית בהכנסות הבנק מעמלת גביהגרמה, כאמור לעיל, ירידת שיעור העמלה
הוארך , 2008 ביוני 30לפוג ביום שעמד   נקודות1,700 מעל הבנק עם האוצר למתן הלוואות לזכאים

  . 2009 ביוני 30בשנה נוספת עד ליום 
 האוצר הודיע לבנק כי בכוונתו לערוך מכרז חדש בנושא לגבי הלוואות לזכאים עד 2008אר בחודש פברו

המכרז היה על שיעור המרווח . ו מכספי בנק נקודות שיינתנ1,000 נקודות והלוואות מקום עד 1,700
  . שיקבל הבנק במסגרת ההסכם לביצוע הלוואות מכספי הבנק

, לביצוע הלוואות לזכאיםבמשרד האוצר  אגף החשב הכללי הבנק השתתף במכרז ובהתאם נחתם הסכם עם
 בשנה להאריך אותוקיימת אופציה ו, 30.6.09 ההסכם בתוקף עד .1.5.08מכספי בנק החל מיום , כאמור לעיל

  .להערכת הנהלת הבנק לא צפויה פגיעה מהותית בהכנסות הבנק בעתיד. נוספת עם הודעה מראש
  
   "יםשמ" פרויקט -מערכת המחשב     .4

. מערכות המחשב של הבנק הינן בנות שנים רבות ותמיכתן בצרכים המודרניים של הפעילות הבנקאית הינה מוגבלת
 . מוגבלת אף היא, 2כגון יישום הנחיות באזל , בנוסף יכולת המערכות הממוחשבות לספק מענה לצרכים עתידיים

שיפור ושדרוג ,  להקצות כלים ומשאבים לפיתוח2007לאור האמור לעיל החליט דירקטוריון הבנק בחודש פברואר 
בעל ותק וניסיון במערכות , לצורך יישום החלטה זו שכר הבנק שירותי יועץ מיחשוב חיצוני. מערכות המיחשוב של הבנק

  .שיסייע לבנק במיפוי הפער בין המצוי לרצוי ובבניית תכנית אב למיחשוב, בנקאיות
בתוכנית . ים ויישומיים להכין תוכנית עבודה רב שנתית לשדרוג המערך הקייםבנוסף הוטל על צוות יועצים טכנולוגי

. סדר העדיפויות בישומן תוך פריסתן על ציר הזמן ברמת פרוט שנתית, העבודה הוגדר אוסף המטלות הנדרשות
  .שנתית-מתכנית העבודה נגזרה גם דרישה תקציבית רב

  .המחשב לטכנולוגיה מודרנית היכולה לתמוך בפרויקטים עתידיים השלים הבנק הסבה של מערכות 2005יצוין כי בשנת 
ההערכה התקציבית . כחלק מהכנת תוכנית העבודה הרב שנתית הוכנה גם הערכה תקציבית ליישום

מתוך הבנה כי מתן מענה הולם , לועדת המחשוב ולועדת הביקורת ואושרה על ידם, הוצגה להנהלת הבנק
  .לפעילותולצרכי הבנק מהווה תנאי הכרחי 

 שנים 4-הפרויקט צפוי להימשך כ. 2007אושר על ידי דירקטוריון הבנק בחודש פברואר " שמים"פרויקט 
 השנים 4בנוסף צפוי הבנק להקצות לפרויקט במהלך . מ"כולל מע$  מיליון 10ועלותו הישירה צפויה להיות 
  .כה בפרויקטמרביתן תשומות כח אדם ותמי$,  מיליון 2-תשומות עקיפות בהיקף של כ
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  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות במאוחד ובבנק  - 16ביאור 
  )המשך (ותובענות ייצוגיות, התקשרויות מיוחדות אחרות, התחייבויות תלויות.  ג
  )המשך ("שמים " פרויקט-מערכת המחשב     .4

  . ₪ מיליון 15.0 הסתכמה בסך של 31.12.08עד ליום " שמים"ההשקעה הכוללת בפרויקט 
במקביל להתקדמותו בחנה הנהלת הבנק במחצית הראשונה . הפרויקט אושר במתכונת של פיתוח עצמי

 מימוש  אושרה בדירקטוריון החלופה של המשך2008בחודש יוני .  חלופות להמשך מימושו2008של שנת 
  .הפרויקט במתכונת משולבת של פיתוח עצמי והתממשקות בעתיד למערכות בנק דיסקונט

או /מ ו"רכשו בנק דיסקונט לישראל בע, כמפורט להלן, במסגרת הסכם מיקור חוץ של מערכות המיחשוב
 או פותחו/מ מהבנק את מלוא זכויות הבעלות בפרויקט שמים שנרכשו ו"בדל שירותי מחשוב ומנהלה בע

  .₪ מיליון 15 -דהיינו סך של כ, 2008בהתאם לעלות שנצברה עד סוף , י הבנק"ע
  

  )לרבות פרויקט שמים(מיקור חוץ של מערכת המיחשוב של הבנק 
חברה בת בבעלות , מ"בדל שרותי מחשוב ומנהלה בעומ "עם בנק דיסקונט לישראל בע התקשר הבנק

 למיקור חוץ של שרותי המחשוב הכולל את ")דיסקונטבנק :"בסעיף זה להלן ביחד(,מלאה של בנק דיסקונט
  .2008בחודש דצמבר , לרבות פרויקט שמים, כל מערכות המיחשוב

את מלוא השירותים המאפשרים ביצוע של כל סוגי , מבנק דיסקונטעל פי ההסכם שנחתם  הבנק יקבל 
ים והחוקים השונים העסקאות הבנקאיות עצמן וביצוע פעולות נלוות על פי דרישות הגורמים המפקח

: להלן(בשלב הראשון יינתנו השירותים תוך השענות על המערכות הנוכחיות של הבנק . החלים על הבנק
השלמת . בשלב השני השירות יינתן על בסיס מערכות המחשוב של בנק דיסקונט"). המערכות הקיימות"

  .2011המעבר לשימוש מלא במערכות דיסקונט מתוכנן לחודש מרס 
בהתאם לעלות , או פותחו על ידי הבנק/סקונט רכש מהבנק את מלוא זכויות הבעלות בפרויקט שמיים שנרכשו ובנק די

  .₪ מיליון 15 -דהיינו סך של כ, 2008שנצברה עד סוף שנת 
 לאחר ,בנוסף. תמורת הזכות להשתמש במערכות בנק דיסקונט₪ '  מ25הבנק ישלם לבנק דיסקונט סכום כולל של 

 הבנק ישלם לבנק דיסקונט תשלומים שוטפים שיחושבו לפי חלקו היחסי ,לשימוש במערכות דיסקונטהשלמת המעבר 
 עד להשלמת המעבר  .של הבנק בפעילות הכוללת של מערך המיחשוב של בנק דיסקונט בהתאם לעלויות בפועל

  .בפועלישא הבנק בעלויות השוטפות של המערכות הקימות על פי עלותן , לשימוש במערכות דיסקונט
שיטה לשילוב דרישות הבנק , רמת השירות, הנושאים שנכללים בהסכם מתייחסים לתכולת השירות

  .תקופת ההתקשרות ואופן סיומה וכן מודל תמחור לקביעת עלויות, בתוכנית העבודה
כולל בקרה על רמת , ל טכנולוגיות ותפעול של הבנק ימשיך לשאת באחריות על כל המיחשוב בבנק"סמנכ
  .תים שתספק החברה האםהשירו

  
  ק במאוחד ובבנןפירעוסיכוני אשראי ומועדי ,  היקף– פעילות במכשירים נגזרים  .ד

   חוזי מטבע חוץ-היקף הפעילות   .א  
  סכום נקוב של מכשירים נגזרים .1    

      נגזרים מגדרים. א
    31/12/2008  31/12/2007  
      :חוזי אופציה אחרים  
  6.2  6.2  כתבואופציות שנ  
  6.2  6.2  כ"סה  
      נגזרים אחרים .ב

    31/12/2008  31/12/2007  
      :חוזי אופציה אחרים  
  813.7  573.8  אופציות שנכתבו  
  924.1  603.6  אופציות שנקנו  
  1,737.8  1,177.4  כ"סה  
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  )המשך(ת תלויות והתקשרויות מיוחדות במאוחד ובבנק התחייבויו - 16ביאור 
  )המשך(ק  במאוחד ובבנןפירעוסיכוני אשראי ומועדי ,  היקף– פעילות במכשירים נגזרים  .ד

  )המשך ( חוזי מטבע חוץ-היקף הפעילות   .א  
  שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים .2    

      נגזרים אחרים
  31/12/2008  31/12/2007  

  109.7  81.6   חיוביון ברוטשווי הוג

  94.8  88.9   שליליושווי הוגן ברוט

  
  סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה  .ב  

  

        

  יתרות לסוף שנה:  סכומים נקובים-פירוט מועדי פירעון   .ג  
    

31/12/2008  
  כ"סה    שנים5מעל   שנים5מעל שנה ועד    חודשים ועד שנה3מעל   חודשים3עד   

  1,183.6  585.0  435.9  79.2  83.5 חוזי מטבע חוץ

  1,183.6  585.0  435.9  79.2  83.5  כ"סה

            

    
31/12/2007  

  כ"סה    שנים5מעל   שנים5מעל שנה ועד    חודשים ועד שנה3מעל   חודשים3עד   
  1,744.0  898.9  724.1  93.3  27.7 חוזי מטבע חוץ

  1,744.0  898.9  724.1  93.3  27.2  כ"סה

  

      31/12/2008  
  כ"סה  אחרים  בנקים  

  81.6  81.6  -  *שווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים נגזרים

  61.0  60.4  0.6  **סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

  142.6  142.0  0.6  מכשירים נגזריםסך הכל סיכון אשראי בגין 

        
  31/12/2007  
  כ"סה  אחרים  בנקים  

  109.7  109.7  -  *שווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים נגזרים

  93.0  92.4  0.6  **סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

  202.7  202.1  0.6  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
  
 .)₪'  מ109.7 -שנה קודמת(₪ '  מ81.6מתוך זה שווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים נגזרים משובצים בסך   * 
    כפי ) לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי(סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים   **

  .שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה



           מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  131
 

  8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך(דות במאוחד ובבנק התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוח - 16ביאור 
  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים במאוחד ובבנק  .ה

  :שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .1
לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק  .שווי ההוגן של מכשירים פיננסייםהביאור כולל מידע בדבר הערכת ה  
 השווי ההוגן נאמד, לפיכך. נסחריםבו הם מכיוון שלא קיים שוק פעיל " מחיר שוק"לא ניתן לצטט   
בשיעור המשקף את רמת הסיכון  מנים עתידי המהוון בריביתבאמצעות ערך נוכחי של תזרים מזו  
  .הגלומה במכשיר הפיננסי  
הוא  מנים העתידי וקביעת שיעור ריביתאומדן של השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרים המזו  
הערכת השווי ההוגן שלהלן אינה בהכרח , שירים הפיננסייםעבור רוב המכ, לכן. סובייקטיבי  
הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי . האינדיקציה לשווי המימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח  
תחת הנחת . הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית  
בעיקר הדברים אמורים .  ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותישיעורי ריבית אחרים יתקבלו  
עוד יודגש כי בשל ההנחות . לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית  
אין הערכת השווי ההוגן המצורפת מהווה אינדיקציה לשווי , והקירובים שננקטו בעת אומדן השווי ההוגן  
המכשיר הפיננסי ותחת שיטות הערכה אחרות אפשר והיו מתקבלים ערכי שווי הוגן שונים המימוש של   
בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב , בנוסף. באופן מהותי  
הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות , יותר מכך. הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס  
השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד   
בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי הבנק כעסק . ןלפירעו  
יצוע בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ב, כמו כן. חי  
  .ערכי שווי הוגן בין בנקים שוניםיש להיזהר בעת עריכת השוואות , הערכת השווי ההוגן  

  
  :השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים .2
  .  השווי ההוגן נקבע לפי שווי שוק- ניירות ערך סחירים        

         רת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי  השווי ההוגן של ית- אשראי לציבור         
 סוג -יתרת האשראי פולחה לקטגוריות כלהלן .  מתאיםריביתמזומנים עתידיים מהוונים בשיעור   
בכל קטגוריה חושב התזרים של .  ובעיתיים ולא בעיתייםןלפירעובסיסי ההצמדה ותקופות  ,האשראי  
קף את רמת הסיכון תקבולים אלה הוונו בשיעור ריבית המש). ן וריביתקר(העתידיים  םהתקבולי  
          . באשראי באותה קטגוריה הממוצעת הגלומה  

      . בדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות בבנק עסקאות דומות במועד הדיווח    
או ביתרות בריבית שוק )  חודשיםתקופה מקורית של עד שלושה(ביתרות אשראי לתקופה קצרה      
  . הינו בקירוב לשווי המאזניהשווי ההוגןאומדן , )ב"ליבור וכיו, פריים(משתנה     
     המשקפים את סיכון האשראי תהשווי ההוגן של חובות בעיתיים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבי        
בתוספת  , סקאותיו במועד הדיווחלפי שיעור הריבית הגבוה המשמש את הבנק בע, הגבוה הגלום בהם    
  .מרווח סיכון כמקובל בבנק    

תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות   
 נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים – אשראי במתווה דיסקונט .מסופקים  
  .יתן אשראי במתווה דיסקונט בסמוך למועד הדיווחמהוונים בשיעורי הריבית בה נ  
באשר ,  מוקדמים על תיק האשראיתפירעונובחישוב השווי ההוגן לא הובאה בחשבון השפעה של   
  . מוקדמיםתפירעונוללא הנחת לפיכך הוצג הביאור . השפעתם אינה חד משמעית  
מנים עתידיים לפי שיעור מי מזו בשיטת היוון תזרי- אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים, פיקדונות  
על ידי הבנק , או בהנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות דומים, הבנק מגייס פיקדונות דומים ריבית בו  
 נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים –פיקדונות במתווה דיסקונט . ביום הדיווח  
בניכוי מרווח כלכלי , מתווה דיסקונט כאמור לעילמהוונים בשיעור הריבית של מתן האשראי במסגרת   
  .שנקבע מראש  
השווי ההוגן מבטא את יתרת ההפרשה לחובות מסופקים הכוללת  –מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים   
  .והנוספת בגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזני  
גן הוערכו לפי מודל  אומדני השווי ההו–מכשירים פיננסיים נגזרים משובצים בנכסים והתחייבויות   
  .מקובל  
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  )המשך (התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 16ביאור 
  )המשך(יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים   .ה
ים וההתחייבויות הפיננסיים כפי שחושבו על בסיס נתונים בדבר היתרות במאזן והשווי ההוגן של הנכס  .3

  :ההנחות דלעיל 

  
    2007 בדצמבר 31                  

                         יתרה במאזן 
    ₪                      מיליוני 

    )1  (  )2  (  סך הכל  שווי הוגן
  נכסים פיננסיים        

       בבנקיםמזומנים ופיקדונות  149.1  75.4 224.5 231.1
  ניירות ערך  1.1  - 1.1 1.1

  אשראי לציבור 1,205.7  9,994.5 11,200.2 11,241.5
  נכסים פיננסיים אחרים  2.0  -  2.0 2.0

  סך כל הנכסים הפיננסיים  1,357.9  10,069.9  11,427.8 11,475.7
      

  התחייבויות פיננסיות      
  פיקדונות הציבור  65.6  1,183.6 1,249.2 1,321.5
  פיקדונות מבנקים  949.7  8,035.2 8,984.9 9,269.8

  פיקדונות הממשלה   -  32.2 32.2 31.6
  כתבי התחייבות נדחים  -  268.2  268.2 278.4
  התחייבויות פיננסיות אחרות   36.9  -  36.9 36.9

  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות 1,052.2  9,519.2  10,571.4 10,938.2
      
  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים     

 10.6 10.6   עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי 

    2008  בדצמבר 31                 
                         יתרה במאזן  

    )1   (  )2    (  סך הכל  שווי הוגן
  נכסים פיננסיים        

       בבנקיםמזומנים ופיקדונות  387.9  59.1 447.0 450.5
  ניירות ערך  -  - - -

  אשראי לציבור  2,543.6 11,198.5 13,742.1 13,650.4
  נכסים פיננסיים אחרים   6.5  -  6.5 6.5

  סך כל הנכסים הפיננסיים   2,938.0 11,257.6 14,195.6 14,107.4
     

  התחייבויות פיננסיות      
  פיקדונות הציבור  61.0  973.1 1,034.1 1,085.8

  קדונות מבנקיםפי  2,063.5  9,504.9 11,568.4 11,555.8
  פיקדונות הממשלה   -  30.1 30.1 33.1

  כתבי התחייבות נדחים  -  645.0  645.0 641.6
  התחייבויות פיננסיות אחרות   58.2  -  58.2 58.2

  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות  2,182.7 11,153.1 13,335.8 13,374.5
     
  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים     

 10.6   אות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראיעסק  10.6
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  )המשך (התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 16ביאור 
      )המשך(יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים   .ה

  :זנייםמכשירים פיננסיים חוץ מא  
  השווי ההוגן של התחייבויות תלויות והתקשרויות המייצגות סיכון אשראי אינו שונה מהותית משוויין   
  .א16 יתרות אלו כפי שהן מוצגות בביאורשל   

  
  :הערות     
  

 שווי פי מכשירים המוצגים במאזן ל-מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן  ) 1(      
 3 חודשים או על בסיס ריבית שוק משתנה בתדירות של עד 3וק או מכשירים לתקופה של עד ש    
  .חודשים    

  .מכשירים פיננסיים אחרים  )2(   
רעונם למפקיד מותנה יבנתונים דלעיל אין התייחסות להערכת שווי הוגן ליתרות פיקדונות מיועדים שפ

מקוזזות וההכנסות  אלה וזאת מכיוון שיתרות אלוונות במידת הגביה מן האשראי והאשראי שניתן מפיקד
  .הנובעות לבנק מפעילות זו מוצגות כעמלות בסעיף הכנסות תפעוליות
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  בעלי עניין וצדדים קשורים  - 17ביאור 
  :יתרות  .א

    2008  בדצמבר 31
    )1( צדדים קשורים

  דירקטורים  
  יםומנהל

    מחזיקי מניות

    )2(בעלי שליטה   )3( יםכללי  )4(אחרים 
  

)6(  

  

)5(  

  

)6(  

  

)5(  

  

)6(  

  

)5(  
  

        :נכסים                  
  פיקדונות בבנקים  348.1  365.2  -  -  80.1  150.3
  אשראי לציבור  -  -  0.9  0.9  18.7  19.1

  נכסים אחרים  15.0  15.0        

15.8  13.7  -  -  9.7  9.7  
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים

  חוץ מאזניים
  :התחייבויות            

  פיקדונות הציבור  -  -  -  -  5.5  82.4
  פיקדונות מבנקים  10,916.9  10,916.9  -  -  218.8  244.8

  כתבי התחייבות נדחים  366.3  366.3  -  -  -  -

-  -  -  -  3.0  2.6  
 זכאים -רות התחייבויות אח
  זכות-אחרים ויתרות

              
  

    2007 בדצמבר 31
    )1( צדדים קשורים

       דירקטורים   
        ומנהלים

      מחזיקי מניות

    )2(  בעלי שליטה   )3(       כלליים   )4(אחרים 

)6(  

  

)5(  

  

)6(  

  

)5(  

  

)6(  

  

)5(  
  

        :נכסים                  
  דונות בבנקיםפיק  141.0  351.1  -  -  140.0  259.9
  אשראי לציבור  -  -  2.6  2.6  24.0  24.0

-  -  -  -  9.4  9.4  
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים 

  חוץ מאזניים
  :התחייבויות        -  -  -

  פיקדונות הציבור  -  -  -  -  82.4  231.1
  פיקדונות מבנקים  8,159.6  8,159.6  -  -  242.8  292.4

  כתבי התחייבות נדחים  -  -  -  -  -  1.6

-  -  -  -  3.0  2.6  
זכאים -יבויות אחרותהתחי

   זכות-ויתרות אחרים   
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  :תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

                                 2008    
    )1(                              בעלי עניין 

      דירקטורים  
       מחזיקי מניות    ומנהלים  

    )2(   בעלי שליטה   )3(   כלליים  )4(  אחרים 
  *ס "תוצאות פעולות מימון לפני הפרשה לחומ  )760.5(  0.1  )13.5(
   **הוצאות תפעוליות ואחרות  )16.1(  )1.8(  )0.2(
  סך הכל הוצאה                               )776.6(  )1.7(  )13.7(

  
                               2007     

    )1(                             בעלי עניין 
      דירקטורים  
       מחזיקי מניות    ומנהלים  

   )2(    בעלי שליטה   )3(   כלליים  )4(  אחרים 
          
  *ס"תוצאות פעולות מימון לפני הפרשה לחומ  )461.2(  ***0.2  )***19.5(
  **הוצאות תפעוליות ואחרות   )8.5(  )3.3(  )0.2(
  הכל הוצאה-סך  )469.7(  )3.1(  )19.7(

  
  הכנסות והוצאות מימון הן בגין עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים שנעשו איתם באותם תנאים אשר 

  .על עניין או צד קשורהיו נעשות עם מי שאינו ב
  
  .להלן' פרוט בסעיף קטן ד  *

  .להלן' גם סעיף קטן ג' ר  **
  .סווג מחדש  ***
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  הטבות לבעלי עניין  .ג

  נסתיימהשלשנה 
  ביום

  נסתיימהלשנה ש
  ביום

  

    2008 בדצמבר 31  2007 בדצמבר 31
  מספר  

  מקבלי
  הטבה

  כ"סה
  הטבות

  מספר
  מקבלי
  הטבה

  כ"סה
 הטבות

  

          
 ) מנהל כללי( בבנק ים עניין המועסקיבעל  1.3  1  2.7  2
  דירקטורים שאינם מועסקים בבנק  0.5  5  0.6  8
  3.3    1.8    
          

    
  :הערות

  .  כהגדרתו בתקנות ניירות ערך-על עניין  ב )1(
  .שאינו בעל עניין,  של לשכת רואי חשבון בישראל29  כהגדרתו בגילוי דעת -צד קשור     

  . כהגדרתו בחוק ניירות ערך-מחזיק שליטה    )2(
  .לרבות בני זוגם וקטיניהם   )3(
 או יותר 25%או רשאי למנות , בו או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה 25%תאגיד שבעל עניין מחזיק    )4(

 .מהדירקטורים שלו
 .יתרה לתאריך המאזן   )5(
למדד   כשהן מתואמות ,  וזאת על בסיס יתרות שהיו בכל סופי החודשים-היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה    )6(

 .ליום הדיווח
  .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה   )7(
  
  :בעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים) לפני הפרשות לחובות מסופקים(תוצאות פעולות מימון   .ד

    
2006  2007  2008    

  בגין נכסים  )א(      
  מפיקדונות בבנקים וממזומנים    14.5  14.1  14.5
        מאשראי לציבור   3.2  *3.0  *1.1

15.6  17.1  17.7    
  בגין התחייבויות)   ב(      
  על פיקדונות הציבור    )0.6(  )5.8(  )12.3(
  על פיקדונות מבנקים     )776.8(  )480.5(  )266.7(
  על אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים    )8.3(  )0.2(  )1.2(
)280.2(  )486.5(  )785.7(      

        
  בגין מכשירים נגזרים ופעולות גידור)   ג(  )5.9(  )11.1(  )40.4(

        
  מימון לפני הפרשההכל תוצאות מפעולות -סך      
  לחובות מסופקים  )773.9(  )480.5(  )305.0(

  
  .סווג מחדש*  
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הון המניות המונפק והנפרע  מ100%-החזיק לתאריך המאזן ב) חברת אם(מ "בנק דיסקונט לישראל בע  . ה

 . מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק65.07% החזיק 31.12.06 ליום .של הבנק
  
   מהון המניות המונפק של בנק דיסקונט ומכח 57.09% החזיקה מדינת ישראל 2006 בינואר 31עד ליום   .ו

 . ההצבעה בו  
      וממשלת   . י.בין נכסים מ, 2005ברואר  בפ1 הושלמה העסקה שנחתמה ביום 2006 בינואר 31ביום        
 מצד אחד לבין התאגיד בשליטת משפחת ברונפמן ואחרים ולבין תאגיד") הממשלה":להלן( ישראל  
  :לפיה, רעין השליטה בבנק דיסקונטלמכירת ג") הרוכשים"להלן ביחד (ן ארובין שרבשליטת מר   
  ; מהונו המונפק26%הרוכשים רכשו מניות של בנק דיסקונט המהוות   -  

נוספים  25%  מהממשלה מניות נוספות המהוות עדלרכוש,  שנים3לתקופה של , הרוכשים קיבלו אופציה -        
  ;מהונו המונפק של בנק דיסקונט    
  .נערכו הסדרים לעניין תיאום הצבעה והפעלת השליטה בבנק דיסקונט  -  

  .ןא שר-סקונט לקבוצת ברונפמן נק דיעברה השליטה בב, כאמור,   בעקבות השלמת העסקה
  

 ₪ 1לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות ") המציע"להלן (מ " פנה בנק דיסקונט לישראל בע14.3.07ביום   .ז
, בהצעת רכש מלאה, בהצעה לרכוש מהם) בהתאמה" המניות"ו" הניצעים: "להלן(כל אחת של הבנק . נ.ע  
את , 2000 -ס "התש, )הצעת רכש( ולתקנות ניירות ערך 1999 -ט "התשנ,  לחוק החברות336בהתאם לסעיף   
  . והכל על פי תנאי מפרט אשר פרסם בנק דיסקונט, כל המניות המוחזקות על ידי הניצעים  
 הפכה 7.5.07 נענתה הצעת הרכש המלאה וביום 3.5.07ביום .  פרסם המציע תיקון למפרט29.4.07ביום   
  .1999  -ט"התשנ, ברותהחברה לחברה פרטית  כהגדרתה בחוק הח  
 בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב נמחקו ניירות הערך של הבנק מן המסחר 9.5.07ביום   
  .בבורסה  
  הושלם הרישום במרשם רשם החברות של כל מניות הבנק שהיו בידי הציבור על שם בנק19.11.2007ביום   
התקבל אישורה של הרשות לניירות ערך לפיה הבנק אינו  23.12.2007ביום , כמו כן. מ"דיסקונט לישראל בע  
לחוק והתקנות '  וכי לא חלות עליו חובות הדיווח הכלולות בפרק ו1968 -ח "התשכ, כפוף עוד לחוק לניירות ערך  
 . שהותקנו על פיו  

  
יבית במתווה משכנתא בר 2007 בחודש יולייצאו , מ"בנק דיסקונט לישראל בע, הבנק יחד עם חברת האם  .ח

 הפעילות במתווה החדש נועדה להגדיל את תיק האשראי של הבנק .שלווה בקמפיין פרסומי נרחב, אטרקטיבית  
  . ואת חלקו בשוק המשכנתאות  

  .בטרם כניסה למתווה בחן הבנק את הכדאיות הכלכלית של המתווה ומצא אותה רווחית
 לקבלת תנאי ומנפיקה להם אישור זכאותקובעת מיהם הזכאים למתווה דיסקונט , בנק דיסקונט, חברת האם

  .ריבית המתווה
 בנק שקבעבכפוף לעמידתם בקריטריונים , הבנק מעמיד לבעלי אישור זכאות משכנתא בריבית אטרקטיבית

  ).₪ומעלה או הון של מעל חצי מיליון  ₪ 4,000 משכורת של 2008 דצמברנכון ל(דיסקונט  
במידה ולא עמד בתנאי הזכאות יעלה שיעור . שנים לפחותהלקוח מחויב לעמוד בתנאים אלה במשך חמש 

מקביל תועלה ריבית הפיקדון באותו וב(כמפורט בהסכם ההלוואה הריבית ללקוח בהתאם להנחיית בנק דיסקונט 
  ).שיעור

אך אינו מחייב את , י בנק דיסקונט מאפשר ללקוח לפנות לבנק לקבלת הריבית האטרקטיבית"אישור הזכאות ע
   .נושא בסיכון האשראי מתן הלוואת משכנתא במסלול המתווה או בכלל מאחר והבנק הוא ההבנק לאשר

 בניכוי מרווח שנקבע מראש) back to back(חברת האם מעמידה לבנק מקורות בהתאם לתנאי המשכנתא ששווקה 
ביל הפיקדון יפרע או ימוחזר במק, הוסכם כי במקרים של פירעון מוקדם או מחזור האשראי). הפיקדון: להלן(

  .י חברת האם"שהועמד ע
הבנק משלם לחברת האם עמלה חד פעמית בגין הפניית , בהתאם להסדר הקיים מספר שנים בין הצדדים  

  .לקוחות דיסקונט קיימים
הטיפול החשבונאי אותו נקט הבנק בדוחותיו הכספיים בקשר עם המבצע האמור הינו בהתאם לטיפול החשבונאי 

  .אות של מתן הלוואות אחרות לדיור ובעסקאות של קבלת פיקדונות אחרים מבנקיםאותו נוקט הבנק בעסק
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 יבמיליונ( להלן ₪מיליון  3,459.1 - הסתכם בכ2008בשנת כ האשראי שניתן במסגרת מתווה דיסקונט "סה .1
₪ : ( 

  
  

  
 ₪מיליון  345.3-כ האשראי לדיור שניתן שלא במסגרת מתווה דיסקונט בתקופה האמורה מסתכם בכ"סה

  ):₪במיליוני (להלן 
  

  
  

 כמפורט להלן₪ ' מ 3,397.3 שהתקבלו מבנק דיסקונט במסגרת המתווה הסתכמו בסך של תכ הפיקדונו"סה

  :)₪במיליוני (

  כ"סה ח"מגזר צמוד מט מגזר לא צמוד מגזר צמוד מדד
2,145.4  1,249.9  2.0  3,397.3  

    
 מיליון 50.2 -במגזר צמוד המדד ו₪  מיליון 11.6מזה  , 2009 ינוארהתקבל בתחילת חודש ₪  'מ 61.8סך של 

  .במגזר הלא צמוד בריבית משתנה₪ 
 במסגרת מתווה דיסקונט במגזר הצמוד למדד ,2008בשנת , שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות שניתנו .2

3.73%. 
 בריבית הלא צמודבמגזר  במסגרת מתווה דיסקונט ,2008בשנת  ,שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות שניתנו

  . 4.06%משתנה 
  .המקורות שהתקבלו הינם בשיעור הריבית על הלוואות בניכוי מרווח כלכלי שנקבע מראש .3

  
 סכום זה הופקד בתנאים . ₪ מיליון 78- הונפקו כתבי התחייבות נדחים בסך של כ2001בחודש אפריל   .ט

  .₪ מיליון 0.2בסך מ תמורת עמלה חד פעמית "זהים בבנק דיסקונט לישראל בע  
  
: 2007בשנת  (₪ליון  מי9.7ערב לערבויות שנתן הבנק בסך ) חברת אם(מ "בנק דיסקונט לישראל בע     .י

  ).₪ מיליון 9.4        
  
 ₪ מיליון 4.9 בסך של - חברת אם -מ "    הבנק ערב להתחייבויות של לקוחות בנק דיסקונט לישראל בע.יא

  ).₪ מיליון 4.9: 2007בשנת (  
         
 .מ"ל שירותי מיחשוב ומנהלה בע"בד חתם הבנק הסכם לשכירות משנה עם 2005 בדצמבר 1ביום     .יב

ההסכם מתייחס להצבת ציוד  הגיבוי של הבנק וכן הקמה ותפעול של אתר גיבוי מרוחק בשטח אתר 
  .הגיבוי המרכזי של בנק דיסקונט

  
מ להפעלת דלפקי "ובין בנק דיסקונט לישראל בע נחתם הסכם בין הבנק 2002 באוקטובר 28ביום     .גי

  .משכנתאות בסניפי בנק דיסקונט בשטח שיוקצה לבנק
    .ההסכם אינו מוגבל לזמן והוא מוארך באופן אוטומטי כל שנה לתקופה נוספת של שנה אחת    
בעוד שהחזקה נשארת , רשות בלבד בדלפקי המשכנתאות-במסגרת ההסכם מקבל הבנק מעמד של בר    

  .עת בידי בנק דיסקונטבכל 
אשר מפעילים אותם באופן שוטף ורציף בשעות קבלת ,  עובדי הבנקעל ידידלפקי המשכנתאות מאוישים     

אף כי הבנק רשאי לסיים פעילותו בדלפק כלשהו , הקמת הדלפקים נעשית בהסכמה הדדית. הקהל
  . יום90משיקולי הצדקה כלכלית תוך מתן הודעה מראש של  

ירותי רשת לעמדות ל יספק לבנק שירותי שינוע של דואר פנימי וכן ש"כם אף נקבע כי בדבמסגרת ההס    
  .המחשב בדלפקים

  
  .  כמו כן משלם הבנק לבנק דיסקונט עמלות על הפניית לקוחות ללקיחת משכנתאות  

  כ"סה ח"מגזר צמוד מט מגזר לא צמוד מגזר צמוד מדד
2,157.0  1,300.1  2.0  3,459.1  

  כ"סה ח"מגזר צמוד מט מגזר לא צמוד  מגזר צמוד מדד
171.0  160.6  13.6  345.2  
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  הנפקת כתבי התחייבות    .די
כתב ההתחייבות הוכר . ₪'  מ250 הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה לא סחיר לחברת האם בסך של 21.9.08ביום   

נכלל בחישוב יחס ההון ליום ₪  מיליון 183.9 -סך של כ. 311כהון משני של הבנק ובכפוף להוראות ניהול בנקאי תקין 
לאחר הפחתה שתחול בהון , כהון משני, 2009תיכלל בחודש ינואר ₪  מיליון 66.1-היתרה בסך של כ. 31.12.08

  .המשני בהתאם להוראה
  

  .הבנק רכש באמצעות חברת האם שלו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק  .טו
      
  .)2(ב 4ביאור '  ר–וצים בעניין הסדר הקיב, לפרטים בדבר התחשבנות עם חברת האם    .טז
  
  )לרבות פרויקט שמים(מיקור חוץ של מערכת המיחשוב של הבנק   .יז

חברה בת בבעלות , מ"בדל שרותי מחשוב ומנהלה בעומ "עם בנק דיסקונט לישראל בע התקשר הבנק
 למיקור חוץ של שרותי המחשוב הכולל ")בנק דיסקונט:"בסעיף זה להלן ביחד(,מלאה של בנק דיסקונט

  .2008בחודש דצמבר , לרבות פרויקט שמים, ת כל מערכות המיחשובא
את מלוא השירותים המאפשרים ביצוע של כל סוגי , מבנק דיסקונטעל פי ההסכם שנחתם  הבנק יקבל 

העסקאות הבנקאיות עצמן וביצוע פעולות נלוות על פי דרישות הגורמים המפקחים והחוקים השונים 
: להלן( יינתנו השירותים תוך השענות על המערכות הנוכחיות של הבנק בשלב הראשון. החלים על הבנק

השלמת . בשלב השני השירות יינתן על בסיס מערכות המחשוב של בנק דיסקונט"). המערכות הקיימות"
  .2011המעבר לשימוש מלא במערכות דיסקונט מתוכנן לחודש מרס 

בהתאם , או פותחו על ידי הבנק/ט שמיים שנרכשו ובנק דיסקונט רכש מהבנק את מלוא זכויות הבעלות בפרויק
  .₪ מיליון 15 -דהיינו סך של כ, 2008לעלות שנצברה עד סוף שנת 

 לאחר ,בנוסף. תמורת הזכות להשתמש במערכות בנק דיסקונט₪ '  מ25הבנק ישלם לבנק דיסקונט סכום כולל של 
נט תשלומים שוטפים שיחושבו לפי חלקו  הבנק ישלם לבנק דיסקו,השלמת המעבר לשימוש במערכות דיסקונט

 עד להשלמת  .היחסי של הבנק בפעילות הכוללת של מערך המיחשוב של בנק דיסקונט בהתאם לעלויות בפועל
  .ישא הבנק בעלויות השוטפות של המערכות הקימות על פי עלותן בפועל, המעבר לשימוש במערכות דיסקונט

שיטה לשילוב דרישות הבנק , רמת השירות,  השירותהנושאים שנכללים בהסכם מתייחסים לתכולת
  .תקופת ההתקשרות ואופן סיומה וכן מודל תמחור לקביעת עלויות, בתוכנית העבודה

כולל בקרה על , ל טכנולוגיות ותפעול של הבנק ימשיך לשאת באחריות על כל המיחשוב בבנק"סמנכ
  .רמת השירותים שתספק החברה האם

  
   ותהסכמים עם חברות בנ  .יח

  מ"בע) 2005(דיסקונט משכנתאות לבית סוכנות לביטוח   

נקבע כי החברה תקבל שרותי כח אדם ,   בין הבנק לבין החברה2005 בדצמבר 31בהסכם מיום  .1
או / לחברה בתנאים ורותים אלה יסופקויש. משרד הנהלת חשבונות ומיחשוב הדרושים לה ושרותי

 החברה בשנת חויבהרותים אלו בגין שי.  החברה שיסוכמו מעת לעת בין הבנק לביןבתמורה כפי
 .₪ אלף 820 - 2007בשנת , ₪ לף א757בסך של   בדמי ניהול2008

 
 בשנת . בתוספת הפרשי הצמדה למדד6%בגין יתרות חובה תשלם החברה לבנק ריבית בשיעור של  .2

 .₪ אלף 203 -2007בשנת , ₪ אלף 148 חויבה החברה בסך של 2008
  
  מ" הנפקות בעמשכנתאות דיסקונט  

נקבע כי תמורת הנפקת כתבי , בין הבנק לבין החברה, 2005 בנובמבר 22בהסכם שנחתם ביום  .1
אשר התחייב לשאת בתשלום מלוא הסכומים שיהיו דרושים , ההתחייבות הנדחים תופקד בבנק  
ם כל עוד הם מוחזקי, למעט אלה המוחזקים על ידי הבנק( כתבי התחייבות למחזיקים בהם ןלפירעו  
 נושא ןבפיקדובהתאם להסכם תמורת ההנפקה תופקד . בהתאם לתנאיהם, ואת הריבית בגינם) בידיו  
 ובתוספת מרווח כפי שיקבע מפעם, ריבית הזהה לריבית שנקבעה לכתבי ההתחייבות הנדחים  

  



           מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע

  140
 

   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

 )המשך(עניין וצדדים קשורים בעלי   -17ביאור 

 במהלך, לשימושו  יהיהןהפיקדו.  הנקובהתלריבייתווסף מרווח   סוכם כי לא2005-2008 יםלשנ .פעםל
למעט התחייבויות שתיקבע ,  נדחית לאחר התחייבויות הבנקןפירעוובדרגת  ,העסקים הרגיל של הבנק

 בכל הוצאות נשאהבנק  . או נחותה ממנה שווה לזו של כתבי ההתחייבות המוצעיםןפירעולגביהן דרגת 
 .₪ מיליון 1.5-ההנפקה שהסתכמו לסך של כ

רת כתבי ההתחייבות שהוקצו המהווים את ית₪  מיליון 116.2 מכר הבנק סך של 2008בשנת 
  ).חברת האם(מ "נמכרו לבנק דיסקונט לישראל בע. נ. מיליון ע103.1מתוכם  ,לבנק

  .תחייבויות הרשומים למסחרבכך השלים הבנק את מכירת כתבי הה
  

, נקבע כי החברה תקבל מהבנק שרותי ניהול, 2005 בנובמבר 22מיום , בהסכם בין החברה לבנק .2
שירותי עבודתם של עובדים מעובדי הבנק , תקשורת,  כולל שירותי משרד וציוד משרדייעוץ ותפעול  
או בתמורה כפי שיסוכמו /שרותים אלה יסופקו לחברה בתנאים ו. תפעולה התקין של החברהלשם   
 בדמי ניהול בסך 2008 החברה בשנת חויבהרותים אלו בגין שי. מעת לעת בין הבנק לבין החברה  
 .₪ אלף 817 - 2007בשנת , ₪ לףא 786של   

 
 עד  בתוספת הפרשי הצמדה למדד6% החברה לבנק ריבית בשיעור של שילמהבגין יתרות חובה  .3

 הריבית שנקבעה הינה לפי גובה ריבית הפריים 2007אוגוסט  ב22 מיום .2007 באוגוסט 22ליום   
 18 - 2007בשנת , ₪ אלף 6 חויבה החברה בסך של 2008בשנת . כפי שתהיה בפועל בכל עת  
 .₪אלף   
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  ח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים רוו - 18ביאור 
    מאוחד  בנק

     בדצמבר31לשנה שנסתיימה  ביום 
2006  2007  2008  2006  2007  2008    

  *בגין נכסים .א            
  מאשראי לציבור      1,058.9  737.5  453.9  1,058.9  737.7  453.9

  ניםמפיקדונות בבנקים ומזומ      17.7  15.2  16.0  17.1  14.6  15.3
469.2  752.3  1,076.0  469.9  752.7  1,076.6          

              
  *בגין התחייבויות .ב            
  על פיקדונות הציבור        )107.8(  )100.1(  )81.3(  )107.8(  )100.1(  )81.3(
  על פיקדונות הממשלה      )2.0(  )2.1(  )2.3(  )2.0(  )2.1(  )2.2(
  על פיקדונות מבנקים      )819.6(  )526.1(  )296.6(  )819.7(  )526.1(  )296.6(
  חוב וכתבי התחייבות נדחים-על אגרות      )32.9(  )20.1(  )6.2(  )32.9(  )20.1(  )6.1(
)386.2(  )648.4(  )962.4(  )386.4(  )648.4(  )962.3(            

              
  בגין מכשירים נגזרים  .ג            

21.9  
  
)14.4(  )22.2(  21.9  )14.4(  )22.2(  

          נטו בגין מכשירים ) וצאותה(הכנסות    
  נגזרים אחרים   

              
  אחר .ד            

  עמלות מעסקי מימון      4.5  4.4  5.0  4.5  4.4  5.0
  **הכנסות מימון אחרות      31.8  31.2  29.4  32.0  31.2  29.2
34.2  35.6  36.5  34.4  35.6  36.3              

              
   הפרשה כל הרווח מפעולות מימון לפני-סך            

  לחובות מסופקים  128.4  125.5  139.8  127.9  125.1  139.1
              
  הפרשי שער נטו: מזה  4.2  )1.8(  )5.9(  4.2  )1.8(  )5.9(

              

282.6  
  

461.2  
  

755.9  282.6  461.2  755.9  
 הוצאות בגין התחייבויות לחברת האם העולות על

   מסך ההוצאות5%
              
  . גידורכולל עסקאות*                

  בסךכולל גביית ריבית בגין חובות בעייתיים **    9.6  9.6  10.8  9.6  9.6  10.8
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   ואחרות תפעוליותהכנסות – 19ביאור 
    מאוחד  בנק

     בדצמבר31 ביום נסתיימהלשנה ש
2006  2007  2008  2006  2007  2008    

  )י"במט(דמי ניהול חשבון   1.5  1.5  1.6  1.5  1.5  1.6
  טיפול באשראי ובעריכת חוזים  13.5  11.2  6.1  13.5  11.2  6.2

            
15.7  14.5  14.2  15.7  14.5  14.2  

פעילות , ת נטו משירות תיקי אשראיהכנסו
  לפי מידת הגביה מכספי האוצר

  מי ניהול ועמלות מביטוח חייםד  13.4  12.8  13.7  11.2  11.8  13.5
  דמי ניהול ועמלות מביטוח דירות  6.9  8.7  9.7  6.0  8.3  9.5
  ות בנותדמי ניהול מחבר  -  -  -  1.6  1.7  1.8
  עמלות מטיפול בשכר דירה  -  -  1.4  -  -  1.4

              
  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  49.5  48.7  48.2  48.0  49.0  49.7

  
  והוצאות נלוותמשכורות  - 20ביאור 

    מאוחד  בנק
     בדצמבר31 ביום נסתיימהלשנה ש

2006  2007  2008  2006  2007  2008    
  משכורות  51.3  *48.0  35.0  50.7  *47.6  34.6

8.3  8.1*  8.4  8.3  8.1*  8.4  
ים תגמול, חופשות, יובלות, פיצויים
  השתלמות             -וקרן

  שכר -ומסביטוח לאומי   11.6  10.0  8.5  11.6  10.0  8.5
   אחרותנלוותהוצאות   1.7  0.8  1.0  1.7  0.8  1.0

  סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות  73.0  66.9  52.8  72.4  66.5  52.4
       סווג מחדש*
  

  הוצאות אחרות - 21ביאור 
  

    מאוחד        בנק 
     בדצמבר31 ביום נסתיימהלשנה ש

2006  2007  2008  2006  2007  2008    
  שיווק ופרסום  8.0  5.9  6.7  8.0  5.9  6.7
  תקשורת  2.6  2.5  1.7  2.6  2.5  1.7
  משרדיות   1.6  1.7  1.3  1.6  1.7  1.3
  ביטוח  0.7  0.9  1.2  0.7  0.9  1.2
  שירותים מקצועיים  7.1  7.4  4.4  6.8  7.2  4.4
  )למעט משכורת ופחת(מחשב   1.2  1.3  3.4  1.2  1.3  3.4
  שכר חברי דירקטוריון  0.5  0.6  0.7  0.5  0.6  0.7
  עמלות שיווק בגין דלפקים  7.4  4.5  2.0  7.4  4.5  2.0
  הפרשה לתביעות  0.4  0.2  3.5  0.4  0.2  3.5
  נסיעות  2.2  2.1  1.8  2.2  2.1  1.8
  אחרות  4.5  4.7  2.1  4.5  4.6  1.9

  סך כל ההוצאות האחרות  36.2  31.8  28.8  35.9  31.5  28.6
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  רווח מפעולות רגילותהפרשה למסים על ה  - 22ביאור 
                          

  הרכב   .א
    מאוחד  בנק

     בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 
2006  2007  2008  2006  2007  2008    
  החשבון- בגין שנת-מסים שוטפים   11.1  2.6  10.5  10.9  2.6  11.0
  מסים נדחים לשנת הדיווח  5.0  )4.1(  13.7  4.6  )4.1(  13.7
  )הכנסת מס(הפרשה למסים על ההכנסה   16.1  )1.5(  24.2  15.5  )1.5(  24.7

         
  
  התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שעור המס . ב

  אמת למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי     הסטטוטורי החל בישראל על תאגיד בנקאי לבין ההפרשה המות
  :    שנזקפה בדוח רווח והפסד

  בנק  מאוחד  
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

 40.65% 38.53%  36.80% 40.65% 38.53%  36.80%  שעור המס החל בישראל על תאגיד בנקאי
              

  24.8  9.7  16.0  24.3  9.5  16.4  טוריטוטמס מחושב לפי שיעור המס הס

              :בחבות המס בגין) חיסכון(תוספת 
  0.4  )0.2(  0.2  0.4  )0.2(  0.3 שינוי יתרת מסים נדחים בגין ירידה בשיעורי המס 
  )2.5(  )2.5(  )1.4(  )2.5(  )2.5(  )1.4(  הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים

  0.9  1.0  0.7  0.9  1.0  0.7  מס רווח על מס שכר
  1.0  )9.4(  0.1  1.0  )9.4(  -  הפרשי תיאום נכסים כספיים

  0.1  )0.1(  )0.1(  0.1  0.1  0.1  הפרשים אחרים

  24.7  )1.5(  15.5  24.2  )1.5(  16.1  )הכנסת מס(הפרשה למיסים על ההכנסה 

              
  
  שומות מס.     ג

  .2005       לבנק שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
  
-ה"התשס, ) והוראת שעה147מספר ( עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25יום ב. 1. ד

הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות באופן , בין היתר,  קבע147תיקון "). 147תיקון "להלן  (2005
  יחול2008בשנת , 29% יחול שיעור מס של 2007בשנת , 31% יחול שיעור מס של 2006בשנת : הבא

יחול שיעור מס של ,  ואילך2010 ומשנת 26% יחול שיעור מס של 2009בשנת , 27%שיעור מס של 
יתחייב כל רווח הון ריאלי , 25%-עם הפחתת שיעור מס החברות ל, 2010החל משנת , כמו כן. 25%

  .25%שיעור מס של ב
  

- ל17%-מ, 2006 ביולי 1 החל מיום,  פורסם צו המקטין את שיעור מס הרווח2006 ביוני 29ביום . 2   
 בשנת 40.65%בעקבות התיקונים יקטן בהדרגה שיעור המס החל על הבנק משיעור מס של . 15.5%  
  .  ואילך2010 החל משנת 35.07% עד לשיעור מס של 2006   
 בהתייחס לתיקון האמור היתה קיטון ביתרת נכס מיסים 2006 השפעת השינויים בשיעורי המס בשנת   
  .₪ מיליון 0.4- בסך של כ2006 בדצמבר 31 נדחים ליום  
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  ) המשך(הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות   - 22ביאור 
  
  :יתרות מסים נדחים לקבל ועתודה למסים נדחים  .ה
  

  בנק  מאוחד  
   בדצמבר31  
  2008  2007  2008  2007  

  38.53%  36.80%  38.53%  36.80%  שיעורי המס
          

  3.7  3.7  3.7  3.7  מהפרשה ספציפית לחובות מסופקים וריבית פיגורים
מענק הסתגלות , מענק יובלות, מהפרשה לחופשה

  וביטוח רפואי
  

3.2  
  

3.9  
  

3.2  
  

3.9  
  3.6  -  4.2  0.2  מועבריםוניכויים מהפסדים 

  7.1  11.8  6.9  11.2  

          
  
  :ביטול חוק התיאומים   .ו

: להלן(1985 -ה"התשמ) תיאומים בשל אינפלציה(אישרה הכנסת את ביטול חוק מס הכנסה , 2008 בפברואר 26ביום 

בהוראות .  תוך קביעת הוראות מעבר2007 בשנת המס הסתיימהתחולתו של חוק התיאומים ). חוק התיאומים

 תנוכה 2008בשנת . סדות כספיים שיותר בניכוי מס השכר ששולםהמעבר קיימת התייחסות לחישוב מס הרווח של מו

בניכוי דמי , מוסד כספי ישלם מס שכר גם בגין סכומים ששולמו על ידיו לביטוח הלאומי. מחצית ממס השכר בלבד

,  יחול התיקון רק לגבי מחצית מהסכומים ששילם המעביד לביטוח הלאומי2008בשנת . הביטוח שנוכו משכר העובד

כך שכל עליה , הוצאות המס של הבנק יגדלו בשנים הבאות. כוי מחצית מדמי הביטוח הלאומי שנוכו משכר העובדבני

בהוצאות המס בהשוואה להוצאות המס לפני ביטול ₪  מיליון 3- תגרום לעליה של כ1%במדד המחירים לצרכן של 

  .₪ מיליון 13.5-שה למס בסך של כ הינה הגדלת ההפר2008 בשנת 4.5%השפעת עליית המדד בשיעור של  .החוק

  
  ים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים במאוחד ובבנקאשרא, פיקדונות מיועדים – 23ביאור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 
2007  2008    

  מיועדיםמפיקדונות אשראים ופיקדונות     
  אשראי לציבור  402.3  408.3

      
  פיקדונות מיועדים    

   הציבורפיקדונות  0.9  1.0
  פיקדונות מבנקים  553.5  536.8
  פיקדונות הממשלה  30.1  32.2

  סך הכל  584.5  570.0
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   2008 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
   במאוחד -מגזרי פעילות  - 24ביאור 

  
  ות בדבר דיווח על מגזרי פעילות בתאגיד בנקאי  פרסם המפקח על הבנקים הורא2001בחודש דצמבר   .1  .א

  תאגיד בנקאי יתן מידע לגבי כל מגזר פעילות ,  ההוראותעל פי. בהסתמך על תקני חשבונאות מקובלים    
  :אשר מתקיימים בו שלושת המאפיינים הבאים    

  .עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות)  1
בנוגע  דירקטוריון לצורך קבלת החלטותות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והתוצא)  2
  .להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו        

  .קיים לגביו מידע פיננסי נפרד)  3
  

פילוח המגזרים והמידע הכלול בביאור נקבע על ידי ההנהלה על בסיס המידע הקיים כיום ובהתאם   .2  
  .הפנימיים המשמשים את הבנקלדיווחים 

  :עיקר ההנחות והאומדנים אשר שימשו לדיווח על מגזרי פעילות
  
 ההפרשות לחובות מסופקים וההפרשה למסים על הכנסה נקבעו באופן ספציפי בכל    , ההכנסות   -

  .גזרמ  
  
ס לכל מגזר  בהתחשב בקיזוז ההון שיוחוהוצאות המימון יוחסוהיתרה הממוצעת של ההתחייבויות     -  
  .נכסי הסיכון בכל מגזר ביחס ליתרה הכוללת של נכסי סיכון יתרות על בסיס       ואשר חושב  

  
        הוצאות תפעוליות נקבעו בחלקן באופן ספציפי ובחלקן יוחסו לפי היקפי הפעילות בכל מגזר וחלקן -  
  .לפי נפח יתרת אשראי בכל מגזר ביחס ליתרה הכוללת של האשראי        

  
הקצאת ההון למגזר בוצעה , מוקצה למגזרבסיס הרווח הנקי להון ההתשואה להון חושבה על    -           

   .בכל מגזר, בהתאם ליתרת נכסי הסיכון  
  

  .לבנק אין רווחים או הפסדים מפעילות מימון ואין הכנסות תפעוליות ואחרות הנובעות מעסקאות בינמגזריות  .3
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   8200 בדצמבר 31יאורים לדין וחשבון הכספי ליום ב
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  

    במאוחד - מגזרי פעילות - 24ביאור 
  
  מידע על מגזרי פעילות   .ב

  
   2008 בדצמבר 31                   לשנה שנסתיימה ביום 

 כ"סה

 הלוואות לכל
  מטרה
  בשעבוד
  יחידת
 מגורים

  הלוואות
 לרכישת או
  לבניית

נכס מסחרי

  ליווי
  פיננסי
  לפרויקטי
 בניה

  הלוואות
  לרכישת או
לבניית דיור   

128.4 13.8  17.5 5.8 91.3 
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות 

  מחיצוניים – מסופקים
  מחיצוניים – הכנסות תפעוליות ואחרות 44.6 0.2 1.8  2.9  49.5

 סך הכנסות 135.9 6.0 19.3  16.7 177.9
 הפרשה לחובות מסופקים 5.6 1.0 4.2  )2.8( 8.0

 למעט אחזקה ופחת, הוצאות תפעוליות ואחרות 95.5 3.5 4.9  5.3 109.2
 אחזקה ופחת 14.3 0.2 0.8  0.9 16.2
 סיםמפעולות רגילות לפני מח רוו 20.5 1.3 9.4  13.3 44.5

16.1 5.0  3.4 )0.3( 8.0 
מפעולות ) הפסד(סים על הרווח הפרשה למ

 רגילות
 רווח נקי 12.5 1.6  6.0  8.3 28.4

      
 )אחוז רווח נקי מההון(תשואה להון  1.6%  8.4%  9.6% 11.6%  3.1%

      
11,541.6  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 8,837.0 1,186.2  704.5  813.9

     
12,802.6 813.9 704.5 220.6 11,063.6  יתרה ממוצעת של נכסים
      
11,873.5  יתרה ממוצעת של התחייבויות 10,260.8 204.6  653.3  754.8
      

  )מידת הגבייה(יתרה ממוצעת של נכסים בניהול  2,022.4 - -  - 2,022.4
          

        
  : ס "מרכיבי הרווח מפעילות מימון לפני חומ

  
  מרווח מפעילות מתן אשראי  909.8 13.9 78.9  74.0  1,076.6

  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות   )833.0( )12.2( )57.2(  )59.9(  )962.3(
  אחר  14.5 4.1 )4.2(  )0.3(  14.1

  ס "כ רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"סה  91.3 5.8 17.5  13.8  128.4
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך(  במאוחד - מגזרי פעילות - 24ביאור 

  
  )המשך (מידע על מגזרי פעילות  .ב

  
   2007 בדצמבר 31                   לשנה שנסתיימה ביום 

 כ"סה

הלוואות 
  לכל
  מטרה
  בשיעבוד
  יחידת
 מגורים

  הלוואות
לרכישת 

  או
  לבניית
נכס 
 מסחרי

  ליווי
  פיננסי
 לפרויקטי
 בניה

  הלוואות
 לרכישת או
לבניית דיור   

125.5 16.3  19.3 10.5 79.4 
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות 

 מסופקים
 הכנסות תפעוליות ואחרות 43.5 0.3 1.9  3.0  48.7

 סך הכנסות 122.9 10.8 21.2  19.3 174.2
 הפרשה לחובות מסופקים 7.0 21.0 7.7  )0.5( 35.2
 למעט אחזקה ופחת, הוצאות תפעוליות ואחרות 84.6 3.5 4.9  5.7 98.7
 אחזקה ופחת 13.3 - 1.0  1.3 15.6
 סיםמפעולות רגילות לפני מ) הפסד(ח  רוו 18.0 )13.7( 7.6  12.8 24.7

)1.5( 3.4  2.0 )6.9( - 
מפעולות ) הפסד(סים על הרווח הפרשה למ

 רגילות
 נקי) הפסד(רווח  18.0 )6.8(  5.6  9.4 26.2

      
 )קי מההוןאחוז רווח נ(תשואה להון  2.6% )15.6%(  5.9% 9.8%  2.8%

      
 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 6,246.8 1,290.3  842.6  853.5 9,233.2

      
 יתרה ממוצעת של נכסים 8,321.1  386.6  842.6  853.5 10,403.8
      

 יתרה ממוצעת של התחייבויות 7,568.7 351.6  766.4  776.3 9,463.0
      

  )מידת הגבייה( נכסים בניהול יתרה ממוצעת של 2,130.0 - -  - 2,130.0
          

        
  : ס "מרכיבי הרווח מפעילות מימון לפני חומ

  
  מרווח מפעילות מתן אשראי  592.4 22.6 72.7  65.0  752.7

  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות   )530.5( )16.8( )50.5(  )50.6(  )648.4(
  אחר  17.5 4.7 )2.9(  1.9  21.2

  ס "כ רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"סה  79.4 10.5 19.3  16.3  125.5
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  
  )המשך(  במאוחד - מגזרי פעילות - 24ביאור 

  
  )המשך(מידע על מגזרי פעילות   .ב

    2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 כ"סה

ת הלוואו
  לכל

  מטרה
  בשיעבוד
  יחידת
 מגורים

  הלוואות
לרכישת 

  או
לבניית 

  נכס
 מסחרי

ליווי 
  פיננסי

  לפרויקטי
 בניה

  הלוואות
לרכישת 

  או
לבניית 

   דיור
            

139.8 20.0  15.6 20.6 83.6 
  רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

    לחובות מסופקים
 הכנסות תפעוליות ואחרות 42.9 - 2.0  3.3  48.2

 סך הכנסות 126.5 20.6 17.6  23.3 188.0
 הפרשה לחובות מסופקים 17.2 17.8 )0.9(  )0.2( 33.9

81.6 7.5  9.4 3.9 60.8 
למעט אחזקה , הוצאות תפעוליות ואחרות

 ופחת
 אחזקה ופחת 10.2 0.6 0.9  1.3 13.0
 מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח   38.3 )1.7( 8.2  14.7 59.5

24.2 5.5  3.5 )2.3( 17.5 
  מפעולות ) הפסד(הפרשה למיסים על הרווח 

 רגילות
 נקי) הפסד(רווח  20.8 0.6  4.7  9.2 35.3

      
 תשואה להון  3.6%  1.2%  4.5% 10.2%  4.4%

      
 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 5,654.6 1,322.2 1,004.1  882.4 8,863.3

      
 יתרה ממוצעת של נכסים 7,916.9  449.5 1,004.1  882.4 10,252.9

      
 יתרה ממוצעת של התחייבויות 7,274.3 413.0  922.6  810.8 9,420.7

      

2,268.9 -  - - 2,268.9 
מידת (יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 

 )הגבייה
          
  : ס "מרכיבי הרווח מפעילות מימון לפני חומ        

  עילות מתן אשראימרווח מפ  359.5 25.8 41.3  43.3  469.9
  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות   )308.3( )13.6( )32.9(  )31.6(  )386.4(

  אחר  32.4 8.4 7.2  8.3  56.3

139.8  20.0  15.6 20.6 83.6  
כ רווח מפעילות מימון לפני הפרשה "סה

  ס "לחומ
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪ במיליוני סכומים מדווחים

   חקיקה יוזמותהצעות חוקים ו, חוקים – 25ביאור 
  חוקים והצעות חוקים 

 חוק הוצאה לפועל בעניין הגנת דיור חלופיתיקון ל .1

בתיקון נקבעו בין היתר .  בקריאה שניה ושלישיתאה לפועללחוק ההוצ 21 את תיקון 4.11.08מליאת הכנסת אישרה ביום 

התואמת את , אשר יבטיחו במקרה של מימוש משכנתא דירת מגורים באזור מגוריו, לופיהוראות בנוגע לחובת מתן דיור ח

במקרים חריגים יוכל ראש ההוצאה .  חודשים18במשך תקופה מוגבלת של עד , צרכיו ואת צרכי בני משפחתו הגרים עימו

ורים באזור מגוריו התואמת שווי הסידור החלוף יהא בסכום המאפשר לחייב לשכור דירת מג. לפועל להאריך את התקופה

שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין התאמת דירת המגורים לצורכי . את צורכי החייב ובני משפחתו הגרים עימו

פ על מתן דיור חלוף יקיים "בטרם יורה ראש ההוצל. החייב ולעניין הדרך והמועד לביצוע התשלומים עבור הסידור החלוף

  .ות החייב לבקש לעכב את ההחלטה בעניין מכירת הנכס לצורך מינוי עורך דין מטעמודיון במעמד הצדדים ובאפשר

לעניין הסכמי משכון ומשכנתא שנכרתו לפני . ההוצאות בגין דיור חלופי יהוו חלק מהחוב וניתן יהיה לגבות אותן מהחייב

כי לא הובהרה לחייב ,  ההוצאה לפועלנקבע כי החייב לא יהיה זכאי לדיור חלוף אלא  אם הוכח לרשם, יום תחילת התיקון

. במסגרת הרפורמה יכונן מסלול מקוצר להגשת בקשות לביצוע פסקי דין. זכותו לדיור חלוף ומשמעות הויתור עליה

במקרים אלה .  10,000₪במסלול זה יוכלו נושים להגיש בהליך מהיר בקשות לביצוע פסקי דין ושטרות עד לגובה של 

ות ההוצאה לפועל באופן עצמאי ויטיל עיקול על כלי רכב של בעל החוב ועל כספים השייכים לו יפעל מערך הגבייה בלשכ

בין היתר יוכל ראש ההוצאה לפועל לקבל מהבנקים ומגופים נוספים פירוט תנועות בחשבון . ונמצאים ברשות צד שלישי

  .ופירוט על הוצאותיו של החייב

אסר המשמשות כאמצעי לחץ על החייב יצומצם בשנתיים הראשונות עוד נקבע בתיקון לחוק כי השימוש בפקודות מ

  . ובחלוף שנתיים יבוטלו לחלוטין לשם  בחינה מחודשת בדבר יעילותן, ומעלה ₪ 2000לחוק לחובות של  

  .להערכת הנהלת הבנק השפעת התיקון לחוק על תוצאות הפעילות של הבנק עלולה להיות מהותית

   בעניין עמלות הבנקים2007 –ז "התשס, )12' תיקון מס) (שרות ללקוח(חוק הבנקאות  .2
עמלות    שעניינו פיקוח על 2007 –ז "התשס, )12' תיקון מס) (שרות ללקוח( פורסם תיקון לחוק הבנקאות 2007 ביולי 5ביום   

הבנקאיים  ם מתן סמכות פיקוח לבנק ישראל על מחירי השירותי–האחד : בחוק מוסדרים שני נושאים מרכזיים. הבנקים  

  מתן סמכות לבנק ישראל לקבוע את רשימת השירותים בגינם יוכלו הבנקים לגבות עמלות ואת אופן חישובם –והשני   

  ").התעריפונים("  

הנגיד יוכל להכריז על , בהתאם להוראות החוק. סמכות בנק ישראל חלה לגבי כלל הלקוחות ולא רק לגבי מגזר זה או אחר  

מרגע שהוכרז על שירות כבר . אם מתקיימת לגביהם אחת העילות שנקבעו בחוק, תים בני פיקוחשירותים מסוימים כשירו

לא ניתן יהיה להעלות את מחירו בלא הגשת בקשה מנמקת אל המפקח , אפילו לא נקבע מחירו על ידי בנק ישראל, פיקוח

. ר העסקים הקטנים והלקוחות הפרטייםבפרק המסדיר את קביעת התעריפונים נקבע כי פרק זה יחול לגבי מגז. על הבנקים

תאגיד בנקאי לא יוכל לגבות . הנגיד יוכל לקבוע רשימה של עמלות ואת אופן חישובם, על פי הוראות החוק בפרק זה

  .למעט במקרה בו הבנק פנה בבקשה מנומקת שאושרה, אלא בעד שירות המופיע בתעריפונים אלו, מלקוחותיו עמלה

  . בדבר ידוע הלקוחות על התעריפונים בדבר הדיווח השוטף ללקוחות על העמלות שנגבו מהםהחוק קובע גם את הכללים  
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪סכומים מדווחים במיליוני 

  )המשך ( חקיקהיוזמותהצעות חוקים ו, חוקים – 25ביאור 
  )המשך(חוקים והצעות חוקים 

, 2008 –ח "התשס, )עמלות) (שרות ללקוח( נגיד בנק ישראל ברשומות את כללי הבנקאות  פרסם2008 בינואר 8ביום   

ל צמצם הפיקוח על הבנקים את מספר העמלות ללקוחות "בתעריפון הנ. שאליהם צורף נוסח של תעריפון העמלות

ת העיקריות של הבנקים על פי התעריפון החדש בנק ישראל הותיר את העמלו. תוך ביטול ויחוד עמלות שונות, קמעונאיים

  . עמלת פתיחת תיק ודמי גביה–למשכנתאות 

  .נכנס לתוקפו התעריפון החדש של הבנק, 2008 ביולי 1החל מיום , בהתאם לאמור

  .הפגיעה בהכנסות הבנק לא תהיה מהותית, להערכת הנהלת הבנק

   2008 –ח"התשס, )5 - ו4' תיקון מס( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(חוק המכר  .3
עברה בקריאה שניה ושלישית , הצעת חוק ממשלתית ופרטית שעניינה ערבויות חוק מכר המונפקות על ידי בנק מלווה  

הוטלה חובה על הבנק לוודא : ביחס לדין הקיים הינםחוק השינוי בתיקון לעיקרי . מתנגדים ללא 31.3.2008בכנסת ביום 

הבנק ; )הקבלן בלבד-כאשר עד עתה הוטלה החובה על המוכר(המוכר כי רוכש דירה קיבל בטוחה בהתאם לחוק מאת 

קיימת חובה להעמדת בטוחה ; יהיה מחויב ליידע את הרוכש באשר לזכויותיו על פי החוק, )לרבות בנק המעניק משכנתא(

ן הורחבו המצבים בהם נית; ) שהיה נהוג עד כניסת החוק לתוקף15% -בניגוד ל( ממחיר הדירה 7%החל מתשלום 

נקבעו סנקציות על בנק ונושאי משרה בו במקרה של אי עמידה בהוראות ; כך שיכללו גם הקפאת הליכים, לחלט ערבות

  .הבנק ביצע הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בהוראות האמורות. 1.10.08החוק נכנס לתוקף ביום . החוק

  ליווי פיננסי - 326הוראת ניהול בנקאי תקין  .4

 .1.6.2008 - הוראת ניהול בנקאי תקין אשר תחול על הסכמי ליווי שנחתמו לאחר ה4.2.08ם ביום בנק ישראל פרס      

לפי .  בליווי פיננסיהבעסקה לרכישת דירה מקבלן בפרויקט המלוו, באופן תשלום תמורת מכר, ההוראה עוסקת בין היתר

מספר , בי השוברים יודפס שם הפרויקטעל ג, רוכשי הדירות ישלמו את תמורת המכר באמצעות שוברי תשלום, ההוראה

השוברים מאפשרים זיהוי . מיקומו ושם החברה, ופרטים מזהים של הנכס הנרכש לרבות שם הפרויקט החשבון הפרויקט 

.  תוך תרמית של הרוכשיםוניהול טוב יותר של תשלומי הרוכשים וזאת על מנת למנוע הפקדת כספים שלא לחשבון הליווי

ם יופיעו כיתובים המפנים את תשומת לב הרוכשים לנושאים שונים ובין היתר לזכותם לקבל מהבנק על השוברי, כמו כן

בתוך , הבנק המלווה ינפיק את הערבות בגין הסכם ששולם. המלווה ערבות בגין סכום הכסף ששולם באמצעות השובר

  .אמורות ההבנק ביצע הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בהוראות.  ימי עסקים מיום התשלום14

 2008ח "התשס)  קביעת שער מזערי להצמדה כתנאי מקפח–תיקון (הצעת חוק החוזים האחידים  .5

המדובר בהצעת חוק פרטית אשר מבקשת להגביל את שיעור ההצמדה המתווספת להתחייבות כספית עד לתקרה של  

הבנק מאשר הלוואות . מיתההצעה טרם עברה בקריאה טרו.  משיעור המדד שהיה ביום חתימת הלקוח על הסכם20%

אם , הצעת החוק, בהתאם. 20%-לתקופות ארוכות בהן קיים סיכוי גדול כי לאורך חיי ההלוואה המדד יעבור את תקרת ה

  .להיות לה השפעה מהותית על תוצאות פעילות הבנקעלולה , תתקבל
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   8200 בדצמבר 31ביאורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  ₪י סכומים מדווחים במיליונ

  )המשך ( חקיקהיוזמותהצעות חוקים ו, חוקים – 25ביאור 
  יוזמות חקיקה

שלחלקן עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות הבנק , בשלבי חקיקה שונים, קיימות מספר יוזמות חקיקה

  .האמורהאין באפשרות הבנק להעריך את היקף ההשפעה . ועל תוצאות פעולותיו בעתיד

  
  

  היסטוריים לצרכי מסים יסיס נתונים נומינלמידע על ב - 26ביאור 
  31.12.08מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים ליום     

    בנק
     בדצמבר31 ביום נסתיימהלשנה ש

2007  2008    
  סך הכל נכסים  14,289.9  11,495.7
  סך הכל התחייבויות  13,397.9  10,632.3

  הון עצמי  892.0  863.4
  נקי רווח   28.6  26.5

  


