
:(3 באזל 7טבלה )הפחתת סיכון אשראי 

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על 
ידי ערבויות 

שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

ח"במיליוני ש

 74,225             -   5,046 (81)69,260 69,260 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

 10,256 10,256(4,457) 676(3)             6,472 

 15,231           (869)439 (1,058)16,719 16,719 חובות של תאגידים בנקאיים

 516                   -     -     -   516 516 חובות של חברת ניירות ערך

 168,233         (12,424)  -   (455)181,112 182,489 חובות של תאגידים

 22,670           (607)  -   (94)23,371 23,386 ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

 62,749           (2,218)  -   (3)64,970 65,064 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 16,446           (2,356)  -   (11)18,813 18,900 הלוואות לעסקים קטנים

 76,769           (95)  -   (2)76,866 76,873 משכנתאות לדיור

 1,934               -     -     -   1,934 1,934 איגוח

 15,591             -     -     -   15,591 15,591 נכסים אחרים

460,836 (18,572)6,161 (6,161)479,408 480,988 סך הכל

2014 במרס 31



:(2 באזל 7טבלה )הפחתת סיכון אשראי 

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על 
ידי ערבויות 

שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

ח"במיליוני ש

76,107 (1)6,275 (79)69,912 69,912 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

 11,120 11,119(5,183) 533(5) 6,464

15,935 (1,053)355 (1,390)18,023 18,030 חובות של תאגידים בנקאיים

176 ---176 176 חובות של חברת ניירות ערך

166,327 (13,624)-(486)180,437 182,891 חובות של תאגידים

21,835 (878)-(5)22,718 22,880 ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

60,700 (2,287)-(4)62,991 63,446 חשיפות קמעונאיות ליחידים

17,085 (2,455)-(14)19,554 19,866 הלוואות לעסקים קטנים

74,955 (98)-(2)75,055 75,534 משכנתאות לדיור

2,171 ---2,171 2,171 איגוח

15,724 ---15,724 15,724 נכסים אחרים

457,479 (20,401)7,163 (7,163)477,880 481,750 סך הכל

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על 
ידי ערבויות 

שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

ח"במיליוני ש

73,877 -3,686 (83)70,274 70,275 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

 9,397 9,395(3,155) 515(6) 6,749

15,757 (781)459 (933)17,012 17,015 חובות של תאגידים בנקאיים

174,927 (12,583)-(369)187,879 190,668 חובות של תאגידים

22,959 (905)-(97)23,961 24,069 ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

56,232 (2,258)-(4)58,494 58,881 חשיפות קמעונאיות ליחידים

15,696 (2,381)-(17)18,094 18,347 הלוואות לעסקים קטנים

68,555 (98)-(2)68,655 69,148 משכנתאות לדיור

1,686 ---1,686 1,686 איגוח

15,747 ---15,747 15,747 נכסים אחרים

452,185 (19,012)4,660 (4,660)471,197 475,233 סך הכל

סווג מחדש*  
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2013 בדצמבר 31


