קבוצת הפועלים
)א( :בנקאות ומימון בארץ )(1
בנק הפועלים בע"מ
)ב( :בנקאות ומימון בחו"ל )(5
Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd.
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A.
Bank Hapoalim (Cayman) Ltd.
Hapoalim (Latin America) S.A.
Bank Pozitif Kredi Ve Kalkinma Bankasi A.S.
)מחזיק ב(JSC Bank Pozitiv-

)ג( :שוק ההון ושירותים פיננסיים
ישראכרט בע"מ )(4
פועלים אקספרס בע"מ )(4
פועלים שוקי הון – בית השקעות בע"מ )(7
פועלים סהר בע"מ )(8
פועלים שירותי נאמנות )(8

איור א'3-
המבנה של מערכת הבנקאות הישראלית וההשקעות בחברות
המוחזקות העיקריות ,1דצמבר 2013

קבוצת לאומי
)א( :בנקאות ומימון בארץ
בנק לאומי לישראל בע"מ )(1
בנק ערבי ישראלי בע"מ )(1
לאומי טק בע"מ )(2
לאומי חברה למימון בע"מ )(3
לאומי החזקות ריאליות בע"מ )(6
לאומי החזקות פיננסיות בע"מ )(6

סך כל הנכסים –  1,324מיליארדי ש''ח
מדד הרפינדל )לסך נכסים( – H = 0.19
משקל שתי הקבוצות הגדולות )לסך נכסים( – CR2 = 56%

(8) Poalim Asset Management
פועלים סקיוריטיז בע"מ )(8

)ב( :בנקאות ומימון בחו"ל )(5

)ג( :שוק ההון ושירותים פיננסיים
לאומי קארד בע"מ )(4
לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ )(8
לאומי שירותי שוק הון בע"מ )(8
החברה לנאמנויות של בנק לאומי
לישראל בע"מ )(8
לאומי פרטנרס בע"מ )(8)(6
)ד( :תאגידים ריאליים )חברות כלולות(
החברה לישראל בע"מ

Bank Leumi USA
Bank Leumi UK plc
Leumi Private Bank S.A.
Bank Leumi Luxembourg
Bank Leumi Romania
Leumi International Investments N.V.
(8) Leumi Re Ltd.

פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ )(8

התאגידים הבנקאיים האחרים
)א( :בנקאות ומימון בארץ )(1
בנק אגוד לישראל בע"מ
בנק ירושלים בע"מ
בנק דקסיה לישראל בע"מ
)ב( :בנקים זרים הפועלים בארץ
Citibank N.A.
HSBC Bank plc
Barclays Capital plc
State Bank of India

קבוצת דיסקונט
)א( :בנקאות ומימון בארץ )(1
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

)ג( :מוסדות כספיים
"חסך" קופת חיסכון לחינוך בע"מ

)ב( :בנקאות ומימון בחו"ל )(5
)ד( :חברות שירותים משותפים השייכות
לחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות
מרכז סליקה בנקאי בע"מ )מס"ב(
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ )שב"א(

Israel Discount Bank of New York
)Discount Bank (Latin America
IDB (Swiss) Bank Ltd.

)ג( :שוק ההון ושירותים פיננסיים
דיסקונט ליסינג בע"מ )(8
דיסקונט מנפיקים בע"מ )(8
דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ )(8
תפנית דיסקונט ניהול תיקים בע"מ )(8
כרטיסי אשראי לישראל )כאל( בע"מ )(4
דיינרס )קלוב( ישראל בע"מ )(4
דיסקונט נאמנות בע"מ )(8

קבוצת מזרחי-טפחות

קבוצת הבנק הבינלאומי הראשון

)א( :בנקאות ומימון בארץ )(1
בנק מזרחי-טפחות בע"מ
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

)א( :בנקאות ומימון בארץ )(1
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
יובנק בע"מ
בנק אוצר החייל בע"מ
בנק מסד בע"מ

)ב( :בנקאות ומימון בחו"ל )(5
United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd.

)ג( :שוק ההון ושירותים פיננסיים

 (1הקבוצות הן על בסיס מאוחד והחישוב מבוסס על סך כל הנכסים.
המקור :דוחות כספיים לציבור ועיבודי הפיקוח על הבנקים.

אתגר חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ )(3
מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ )(8
מזרחי-טפחות חברה לנאמנות בע"מ )(8
טפחות סוכנות לביטוח בע"מ )(8
רוסאריו קפיטל בע"מ )(8

קרן מוסטאנג מזנין שותפות מוגבלת )מתן
אשראי(
)ד( :תאגידים ריאליים )חברות כלולות(
פסגות ירושלים בע"מ

)ב( :בנקאות ומימון בחו"ל )(5
FIBI Bank (U.K.) plc
FIBI Bank (Switzerland) Ltd.

)ג( :שוק ההון ושירותים פיננסיים
הבינלאומי ליסינג בע"מ )(8
מודוס סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות )(8
יובנק השקעות והחזקות בע"מ )(8
יובנק חברה לנאמנות בע"מ )(8
חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )(4

הגדרות
) (1בנקים מסחריים
) (2בנקים למימון השקעות
) (3מוסדות כספיים
) (4חברות כרטיסי אשראי
) (5חברות בנות בחו"ל
) (6חברת החזקות מאוחדת
) (7בית השקעות
) (8חברות הפועלות בשוק ההון ,לרבות בתחום
שירותי תפעול לגופים מוסדיים ,חיתום,
נאמנויות ,ליסינג ,ביטוח וניהול נכסים.

