
חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים (טבלה 4(ד) באזל 3):

ערבויות אחריםאג"חאשראי
והתחייבויות 

אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים נגזרים

סך הכל

 77,867            34                         237                   -                      34,255            43,341           חובות של ריבונויות

 9,108              34                         130                   -                      5,252              3,692             חובות של ישויות סקטור ציבורי

 18,355            3,972                   2,473                -                      5,002              6,908             חובות של תאגידים בנקאיים

 1,846              874                         -                      -                      604                 368                חובות של חברת ניירות ערך

 147,840          6,838                   51,087              -                      2,143              87,772           חובות של תאגידים

 67,822              -                         36,498              -                        -                    31,324           חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 71,347            83                         32,238              -                        -                    39,026           חשיפות קמעונאיות ליחידים

 19,912            6                           4,568                -                        -                    15,338           הלוואות לעסקים קטנים

 83,355              -                         7,577                -                        -                    75,778           משכנתאות לדיור

 2,747                -                           -                      -                      2,747                -                   איגוח

 17,440              -                           -                    17,440                 -                      -                   נכסים אחרים

 517,639          11,841                 134,808          17,440               50,003            303,547         סך הכל בגין סיכון אשראי

31 במרץ 2015

במיליוני ש"ח



חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים (טבלה 4(ד) באזל 3):

ערבויות אחריםאג"חאשראי
והתחייבויות 

אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים נגזרים

סך הכל

 66,728            35                         860                    -   20,991            44,842           חובות של ריבונויות

 10,372            48                         141                    -   5,393              4,790             חובות של ישויות סקטור ציבורי

 24,135            3,448                    2,428                 -   3,966              14,293           חובות של תאגידים בנקאיים

 1,138              537                          -      -   601                    -  חובות של חברת ניירות ערך

 149,978          6,876                    49,019               -   3,424              90,659           חובות של תאגידים

 68,119               -   36,670               -      -   31,449           חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 69,588            102                       31,258               -      -   38,228           חשיפות קמעונאיות ליחידים

 19,689            8                           4,575                 -      -   15,106           הלוואות לעסקים קטנים

 82,189               -   6,868                 -      -   75,321           משכנתאות לדיור

 2,848                 -      -      -   2,848                 -  איגוח

 17,195               -      -   17,195                  -      -  נכסים אחרים

 511,979          11,054                 131,819          17,195               37,223            314,688         סך הכל בגין סיכון אשראי

ערבויות אחריםאג"חאשראי
והתחייבויות 

אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים נגזרים

סך הכל

 69,260            194                       270                    -   34,723            34,073           חובות של ריבונויות

 10,256            7                           101                    -   4,847              5,301             חובות של ישויות סקטור ציבורי

 16,719            2,766                    2,318                 -   2,806              8,829             חובות של תאגידים בנקאיים

 516                    -      -      -   516                    -  חובות של חברות ניירות ערך

 182,489          4,861                    75,105               -   3,044              99,479           חובות של תאגידים

 23,386               -   3,164                 -      -   20,222           חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

 65,064            90                         30,160               -      -   34,814           חשיפות קמעונאיות ליחידים

 18,900            9                           4,437                 -      -   14,454           הלוואות לעסקים קטנים

 76,873               -   6,648                 -      -   70,225           משכנתאות לדיור

 1,934                 -      -      -   1,934                 -  איגוח

 15,056               -      -   15,056                  -      -  נכסים אחרים

 480,453          7,927                    122,203          15,056               47,870            287,397         סך הכל בגין סיכון אשראי

*  סווג מחדש.

31 בדצמבר 2014

במיליוני ש"ח

31 במרץ 2014 *

במיליוני ש"ח


