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 הדוח על הסיכונים

לוי בדבר דרישות הגי בנקיםערוך בהתאם להוראות המפקח על ה, 2016 ספטמברב 30ליום הדוח על הסיכונים 

רוך בהתאם , הדוח עבנוסף ים"(.ומידע נוסף על סיכונים )להלן: "דוח על הסיכונ של באזל 3המפורטות בנדבך 

נדרש בדוחות ההמידע  ת כלנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר דוח רבעוני של תאגיד בנקאי ואינו כולל אהל

 31יימה ביום נה שהסתולש השנתיים המלאים. יש לקרוא אותו יחד עם הדוח על הסיכונים של הקבוצה ליום

  דוח על הסיכונים שנתי"(.")להלן:  2015בדצמבר 

 .ע"מדוח זה כולל מידע נלווה לדוחות הכספיים המאוחדים של בנק לאומי לישראל ב

הדוח נועד לאפשר לקוראי הדוחות של הבנק להעריך מידע משמעותי שכלול בהם לגבי יישום מסגרת העבודה של 

 רכת הסיכון.ועדת באזל, ההון, חשיפות הסיכון, תהליכי הע
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 מטרת הגילוי 

ח אל בע"מ. הדומי לישרק לאומפורט על הסיכונים מהווה מידע משלים לדווח הכספי של בנדוח  פרסום זה של

ת עבודה של ועדהמסגרת  ישוםינועד לאפשר לקוראי הדוחות של הבנק להעריך מידע משמעותי שכלול בהם לגבי 

 באזל, ההון, חשיפות הסיכון, תהליכי הערכת הסיכון.

 המידע שנכלל בדוח זה כולל:

  (,3דרישות גילוי שפורסמו על ידי וועידת באזל )דרישות נדבך 

  יציבות ל ידי ועדה לורסמו עוי שפסיכונים המבוססות על מקורות אחרים, לרבות דרישות גילדרישות גילוי על

 (. EDTF( באמצעות צוות משימה )FSBפיננסית )

 ו.הנחיותיאל ודרישות הגילוי מכוח הדרישות הנוספות בהתאם להוראות הדיווח של בנק ישר 

 לוי יון מקור הגיצות תוך י השונקס טבלאות הגילונכלל אינד זה בדוח ,מקור הגילויים השוניםלסמן את במטרה 

 .בהתאמה "3"נדבך -וכ" EDTF"-כ

 עקרון הגילוי 

על  וחהפיק לשחוזר לו במסגרת ההבנק מיישם את דרישות הדיווח והגילוי שנכל 2015החל מהדיווח הכספי לשנת 
נה את המב שינהר אי", אששרא הבנקים בנושא "עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברות כרטיסי

ודרכי  יפה לסיכוניםקשר לחשבפות של הדוחות הכספיים לציבור של תאגידים בנקאיים וכן קבע דרישות גילוי נוס
 ניהולם.

ותר לקורא מושי ונגיש יבור לשילצי מטרת השינויים הינו שיפור איכות הדיווח לציבור על ידי הפיכת המידע בדוח
שנתי לציבור הת לדוח תכונרכת הבנקאית באופן הצגת הדוחות לציבור וגיבוש מהדוח, הגברת האחידות במע

רסום כזיים הינו פיים המרשינוהשתהיה מבוססת על פרקטיקות הצגה של בנקים מובילים באירופה ובארה"ב. אחד 
 אליהם פה, החשיכוניםירת הסיל סקדוח על הסיכונים באתר האינטרנט שיכלול מידע כמותי מפורט ומידע איכותי ע

  ואופן ניהולם.

פת חלו בחשישף את השינויים מהווה דוח על הסיכונים תמציתי, אשר נועד לשק 2016 ספטמברב 30דוח ליום ה
ות גילוי והדיווח שנקבעו בהוראהוהכל בהתאם לדרישות  2015הבנק לסיכונים ודרכי ניהולם, לעומת הדוח לשנת 

 אי.בנק ישראל בנוגע לדוח רבעוני של תאגיד בנק

 :ככל שרלוונטי הבאותגילוי הדרישות את  , בין היתר,הדוח כולללאור זאת, 

  ,תפעוליוק ושגילויים כמותיים על דרישות ההון ועל נכסי הסיכון בגין חשיפות אשראי;  

  ון , כגון: סיכלוסקיות שיות העהפעילושל חשיפות לסיכונים האחרים אליהם חשוף הבנק מעצם טבען גילוי על
  יכון ציות, סיכון רגולטורי;משפטי, ס

  ן;אופן ניהולשינויים משמעותיים שחלו בחשיפות הבנק לסיכונים אלה ואחרים ומידע איכותי בדבר 
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 פרקטיקות תגמול של אנשי המפתח בבנק, נושאי משרה וההנהלה הבכירה;  

  המלצות של גילויים מכוחEDTF ל הבנקים.ומקורות אחרים כפי שאומצו על ידי המפקח ע 

גילוי אם לדרישות הערך בהתנדוח דרישות הגילוי החדשות שנכללו בהוראות בנק ישראל יושמו באופן הדרגתי והה
 שנקבעו בהוראות המפקח באופן הבא:

  ילוי החדשות ישות הגאה מדרלראשונה כתוצבמסגרת דוח על הסיכונים השנתי לגבי כל נתון כמותי שנכלל- 
  .ודמתקהשנה של תקופת הביניים המקבילה ב תקופה וליוםלא הוצגו מספרי השוואה ל

 צגו נתונים השוואתיים וה, 3ך נדב ם קודמים במסגרת דרישות הגילוי שלילגבי נתונים כמותיים שנכללו בגילוי
 לתקופות המקבילות בשנת הדיווח הקודמת כנדרש בהוראות.

  חישובים של לם בסיס שמשימהמידע מבוסס בחלקו על מידע פיננסי שמוצג בדוחות הכספיים של הבנק אשר
המידע ר זאת, חלק מים. לאונימיפיחסים רגולטוריים בהתאמות הנדרשות ובחלקו על הערכות פנימיות ומודלים 

 תיד.עהינו בגדר אומדן לא מבוקר ו/או מייצג מידע שהינו בגדר מידע צופה פני 

 דיווח הדרש בהוראות גביהם ני ללומידע רלוונטי נוסף בדבר חשיפה לסיכונים מסוימים והיבטים נוספים שהגי
 ההנהלה.וטוריון דירקהלציבור של הפיקוח על הבנקים, ניתן למצוא בפרק "סקירת הסיכונים" בדוח 

 מידע צופה פני עתיד בדוח על הסיכונים

 בחוק המוגדרים תיד,לע חסיםמתייה והערכות מידע גם לעבר, יחסיםיהמת לנתונים בנוסף כולל, הסיכונים על דוחה
 לעניין או רועלאי חסמתיי עתיד פני הצופ מידע עתיד". פני צופה כ"מידע החוק( - )להלן 1969-התשכ"ח ערך, ירותני

 בלבד. הבנק של בשליטתו ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים

 בנק"ה צופה", בנק"ה ין",מאמ "הבנק כגון ביטויים או מילים באמצעות כלל בדרך מנוסחמידע צופה פני עתיד 
 "צפוי", ,הבנק" "תחזית הבנק", יותהבנק","תכנ "מדיניות מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה",

 וביטויים פלגות""הת קורלציה"," כון",סי "הערכת קיצון", "תרחישי "תרחישים", ,להשפיע" "עלול "יעדים", "אסטרטגיה",
 עבר. עובדותב ולא לעתיד בתחזית שמדובר כך על המעידים נוספים

 יםהקשור שונים םבנושאי עתידל תחזיות על השאר, בין ונסמך, הסיכונים על בדוח הנכלל עתיד פני צופה מידע
 נהגותלהת פיקוח, מיגור אותהורל לחקיקה, ההון, ושוקי המטבע לשוקי ובמיוחד ובעולם בארץ הכלכלית להתפתחות
 אדם. כח ולנושאי טכנולוגיות להתפתחויות המתחרים,

 ניםשו להיות וליםיכ ועיםאירה שבפועל ומכך תתממשנה אלה תחזיות שאמנם בוודאות לחזות היכולת מאי תוצאהכ
 ידעמ על הסתמכות ןשכ יד",עת פני כ"צופה המוגדר למידע בזהירות להתייחס צריכים הדוח קוראי שנחזו, מאלו

 שונות ותלהי עשויות מילאו וצתקב של יותהעתיד והעסקיות הכספיות והתוצאות ודאות ובאי בסיכונים כרוכה כאמור
 מהותי. באופן

 של הדיווח מחובות גורע אינו האמור אלה. בדוחות הכלול עתיד פני צופה למידע עדכון לפרסם מתחייב אינו הבנק
דין. כל פי על הבנק
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 ריכוז טבלאות הגילוי

 להלן טבלה המסכמת את דרישות הגילוי השונות:

 נושא טבלה מספר

  עיקריים פיננסים ונתוניםיחסים רגולטורים  של ריכוז :1טבלה 

 (3)נדבך  לרכיבי סיכון הוןההלימות  יחס :2טבלה 

 (3נדבך )ההון לצורך חישוב יחס ההון  הרכב :3טבלה 

 (3נדבך הרכב ההון הפיקוחי תוך ציון הפניות למאזן הפיקוחי ) :4טבלה 

 (3הון הפיקוחי )נדבך הרכב המאזן הפיקוחי והפניות לרכיבי ה :5טבלה 

 (EDTF) דוח תנועות בהרכב ההון הפיקוחי :6טבלה 

 (3נדבך )פעולי תון רכיבי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכ :7טבלה 

 לבאז לפי העיקריות הבנות וחברות מאוחד בסיס על ההון הלימות יחס :8טבלה 

 (EDTF)כון לפי פעילות עסקית רכיבי נכסים משוקללים בסי :9טבלה 

 (EDTFתנועות בנכסים משוקללים בסיכון) :10טבלה 

 (3ך )נדב לבאז על בסיס מאוחד וחברות הבנות העיקריות לפי המינוף של הבנקיחס  :11טבלה 

 (3דבך )נ השוואה בין הנכסים במאזן לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוף :12טבלה 

 (3)נדבך  יחס המינוף עלנוסף גילוי  :13טבלה 

 ן"ונדל בינוי לענף החבויות התפתחות :14טבלה 

 (3 חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי )נדבך :15טבלה 

 (3 )נדבך ייםחשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקר :16טבלה 

 (3דבך )נ ת אשראי עיקרייםון ולפי סוגי חשיפפיצול התיק לפי תקופה לפרעו :17טבלה 

 סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק :18טבלה 

 (3למדינות זרות )נדבך  חשיפות :19טבלה 

 איכות אשראי ופיגורים  -חובות  :20טבלה 

 תנועה בהפרשה להפסדי אשראי  :21טבלה 

 (3דבך )נ ראיאש י ולפני הפחתת סיכוןסכום החשיפה לפני הוצאות בגין הפסדי אשרא :22טבלה 

 (3דבך ראי )נאש סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון :23טבלה 

 (3 )נדבך אשראי אשראי ולאחר הפחתת סיכון הפסדי הוצאות בגין לאחרסכום החשיפה  :24טבלה 

 (3הפחתת סיכון אשראי )נדבך  :25טבלה 

 (3סיכון אשראי של צד נגדי בנגזרים )נדבך יתרות  :26טבלה 

 (3דבך חשיפה )נ יהשקעה בניירות ערך מגובי נכסים לפי סוג -תיק בנקאי  :27טבלה 

 (3נדבך )השקעות בניירות ערך מגובי נכסים לפי משקל סיכון  -תיק בנקאי  :28טבלה 

 (3דבך יפה )נהשקעה בניירות ערך מגובי נכסים לפי סוגי חש -תיק למסחר  :29טבלה 

 (3נדבך )השקעות בניירות ערך מגובי נכסים לפי משקל סיכון  -תיק למסחר  :30טבלה 

 (3דרישות הון בגין סיכוני שוק )נדבך  :31טבלה 

 טוריוןירקחשיפה הכלכלית בפועל ברמת הקבוצה, ובהשוואה למגבלות שקבע הדה :32טבלה 

 ל מטבעות החוץ העיקריים הרגישות לשינויים בשערי החליפין ש :33טבלה 

 (3)נדבך  היתרה המאזנית של ההשקעה במניות בתיק בנקאי :34טבלה 

 בריבית ברמת הקבוצה תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים :35טבלה 
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 חשיפות ההון לעליה/ירידה מידית בריבית )לפני השפעת המס( :36טבלה 

 תלפני השפעת השינויים בריבישווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים  :37טבלה 

 פיננסים כשיריםל מהשפעת שינויים פוטנציאלים בשיעורי הריבית על שווי הוגן נטו ש :38טבלה 

 החשיפה לריבית  :39טבלה 

 (3יחס כיסוי הנזילות )נדבך  :40טבלה 

 לסוף התקופה גבוהה באיכות הנזילים הנכסים הרכב :41טבלה 

 לפי יתרות ממוצעות גבוהה באיכות ליםהנזי הנכסים הרכב :42טבלה 

 (EDTFנכסים משועבדים לפי סעיפים מאזניים ) :43טבלה 
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 (3תחולת היישום )נדבך 

וכן  ימות הוןדידה והללמאזל בשנקבעה על ידי ועדת מסגרת עבודה אופן היישום של תחולת היישום מתייחסת ל

הוראות  לת היישום שלמי. תחולאו בקבוצת יסוי הנזילותדרישות נוספות שנקבעו על ידה בקשר ליחס מינוף ויחס כ

 הלן:אלו הינה ברמה מאוחדת וכן ברמה של חברות בנות בנקאיות מסוימות כמפורט ל

  ראות ועדת לבות הוין המשמחושבות במסגרת הוראות ניהול בנקאי תק הקבוצה המאוחדתדרישות ההון של

 נות בנקאיות.ברות הבחמת וכן בר יים המאוחדים שלומבוססות על הדוחות הכספבאזל בהתאמות מסוימות ו

 לים ות מקובשבונאהערוכים בהתאם לכללי חחישוב של דרישות ההון מתבסס על הדוחות הכספיים 

(Israeli GAAP ).חברות מקובליםהחשבונאות פי כללי ה על ובהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים והנחיותיו ,

ון, הות פיקוח על ד שלמטר, בעוהבנק מאוחדות בדוחות הכספיים על ידי בנות הנשלטות במישרין או בעקיפין

כן טיפול שיים אחרים ולתי מוחים ב, כגון טיפול מיוחד בנכסי מוניטין או נכסחלים לעתים כללי איחוד שונים

להוראות  ת בהתאםחושבומדרישות ההון של חברות בנות בנקאיות בחו"ל . בזכויות שאין מקנות שליטה

 ריות שנקבעו על ידי הרגולטור במדינת פעילותם.רגולטו

 את ילות, לאור זשות הנזדרי בחלק מחברות הבנות בחו"ל טרם אומצו דרישות בכל הקשור ליחס מינוף ו/או

 מסגרת העבודה של ועדת באזל מיושמת ברמה המאוחדת בלבד.
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 והתפתחותם הכללית  לאומי קבוצת עסקי תיאור

  .ראלביש הגדולות הבנקאיות הקבוצות אחת את מהווים שלו הבנות וחברות לאומי בנק

. האמור החוק פי על בנק רישיון עלב והוא, 1981-א"התשמ(, רישוי) הבנקאות חוק פי על בנקאי כתאגיד מוגדר הבנק

, יתרה בין הםב, ותקנות צווים ,חוקים של במערכת הבנק של פעילותו ותחומה מודרכת" בנקאי תאגיד"וכ" בנק"כ

, כללים, ראותבהו כן מווכ(, ללקוח שירות) הבנקאות וחוק( רישוי) הבנקאות חוק, ישראל בנק חוק, בנקאותה פקודת

 .הבנקים על המפקח של עמדה והבעות הנחיות

, הבנק ותבאמצע עלתפו הקבוצה. םובעול בישראל, מגוונת וריאלית פיננסית בנקאית בפעילות עוסקת לאומי קבוצת

 .לישראל מחוץ ונציגויות סניפים באמצעות וכן תכלולו וחברות בנות חברות

 ברמה ימקצוע רותשי, כוללים םופיננסיי בנקאיים פתרונות ללקוחותיה לתת היא ובעולם בארץ הקבוצה מדיניות

 .רכיהםלצ בהתאמה, צריםמו של רחב מגוון להם ולהציע מגוונים הפצה בערוצי לפעול להם לאפשר, גבוהה

 קו כל כאשר ,שונים שוק בפלחי הממוקדים מרכזיים עסקים קווי בארבעה נתרגמאו הבנקפעילות עסקית של 

דת ית מתמקפעילות העסקה. בפרט, מסוים לקוחות למגזר ופיננסיים בנקאיים שירותים במתן מתמחה עסקים

 וי העסקים המפורטים להלן:קו 4במתן שירותים פיננסיים ופתרונות השקעה מגוונות ללקוחות המזוהים עם 

 משכנתאות מערך את גם וכוללת הקטנים והעסקים הפרטיים הלקוחות בפלח עוסקת הקמעונאית אותהבנק 

 מרכזים באמצעות תבצעתמ הפעילות פיננסי(. עושר בעלי הפרטיים בלקוחות פרטית )עוסקת ומערך בנקאות

 .ובבריטניה ב"בארה הבנק שלוחות באמצעות וכן בארץ וסניפים ייחודיים

 העסקיים  הלקוחות של האמצעי בפלח סקתעו המסחרית הבנקאות(Middle Market) י העניין בהם, ובעל

  .בחברות בכירים משרה נושאי לרבות

 חברות  לרבות לאומיות-הרב תוהחברו הגדולים העסקיים הלקוחות פלח וליווי במימון עוסקת העסקית הבנקאות

 העסקי במערך מנוהלים יתר,ה בין. תיתוהתש ן"הנדל בתחום גדולים בפרויקטים המעורבות וקבלניות יזמיות

 במספר מנוהלת פעילותם או/ו בינלאומיים עסקיהם ,מורכבת העסקית פעילותם אשר לקוחות ן"ונדל ובמערך בניה

 בתחום הפועלים מקומיים זמיםלי אשראים ,היתר בין ,ניתנים ל"בחו השלוחות באמצעות .ל"בחו הבנק שלוחות של

  .הסיעודיים תהאבו ובתי המלונאות ,ן"הנדל

 לצורך בבנק העסקאות חדרי כלל בהפעלת ,הבנק של הנוסטרו בניהול עוסקת פיננסי וניהול הון שוקי בנקאות 

 פיננסיים מוצרים פיתוח הכולל יננסיפ בניהול ,ערך ובניירות בנגזרים ,בריביות ,במטבעות ותיווך מסחר ,עשיית שוק

 מלקוחות טחונותהבי דרישת בקביעת ,ללקוחות ותמתוחכמ מסחר פלטפורמות בהספקת ,ומוצרי השקעה

 ובניהול ALM - (Assets & Liabilities Management) הבנק של והתחייבויות נכסים בניהול, בנגזרים הפועלים

 ל"בחו פיננסיים מוסדות עם הקשר את החטיבה מנהלת ,בנוסף .פיננסיים בנכסים הפעילות השקעות אחר וניטור

 ניהול .המוסדיים לקוחותל לרבות ,והכספים ההון בשוקי הפועלים בישראל ת ללקוחותשירו מתן על ואחראית

 .פרטנרס לאומי חברת באמצעות מתבצע בעיקר הריאליות ההשקעות
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 ומדדים עיקריים ניהול סיכונים בלאומי

 עוסקת קבוצהה קבוצה.הווח של במטרות ארוכות הטבמטרות השוטפות ותנאי הכרחי לעמידה  הנו ניהול סיכונים

ונים סיכו ונזילות כוני שוקסי, שראיסיכוני אפיננסים כדוגמת  בנטילת סיכונים ותכרוכה פעילויות של רחב מגווןב

ם, סיכוני שפטיימבר, סיכונים ים וסייולוגילרבות סיכונים טכנ סיכונים תפעולייםנוספים שאינם סיכונים פיננסים כגון 

יציבות הקבוצה  ינן שמירה עללאומי הנים בהמטרות העיקריות של ניהול הסיכו .וסיכוני ציות י מוניטיןרגולציה, סיכונ

ם של מירה על קיומוגדר ושון שהמטרות אלו מושגות תוך עמידה בתיאבון הסיכ ותמיכה בהשגת היעדים העסקיים.

 מנגנוני ניהול, בקרה ודיווח נאותים. 

 המאפשרדבר ן, ת הסיכוח תמונהסיכונים וניתומתבצעת פעילות מתמדת לשדרוג תשתית ניהול לאור זאת, בבנק 

  .קבלת החלטות באופן מושכל

 לעדכן - עיקריים פיננסים ונתוניםיחסים רגולטורים  של ריכוז - 1 טבלה

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

29,001 28,708 32,255 הון עצמי רובד 1

41,594 42,062 44,660 הון כולל

277,034 281,275 271,243 סיכון אשראי

5,167 7,045 5,212 סיכון שוק

20,432 20,227 20,518 סיכון תפעולי

302,633 308,547 296,973 סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

10.86%9.30%9.58%יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון)א(
15.04%13.63%13.74%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון)א(

130%104%105%יחס כיסוי הנזילות)ג(
6.81%6.34%6.27%יחס המינוף)ג(

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור 
98.5%100.2%105.9%מיתרת אשראי פגום בגין הציבור

3.0%3.5%3.1%יחס חובות בעייתיים לכלל תיק האשראי בגין הציבור

1.5%1.6%1.6%שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור נטו
10.7%11.9%10.3%תשואה על ההון

 

  9%הינם  2016בדצמבר  31ועד ליום  2015בינואר  1המזערי הנדרש ויחס ההון הכולל המזערי הנדרש מיום  1יחס הון עצמי רובד  (א)
 ת דרישת, מתווספ2015בינואר  1חל מיום , הה, בהתאמה. ליחסים אל13.5%-ו 10%הינם  2017בינואר  1בהתאמה, והחל מיום  12.5%-ו

 1החל מיום  יים שוויםשיעורים רבעונבהדיווח. דרישה זו מיושמת בהדרגה מועד ל מיתרת ההלוואות לדיור 1%המבטא  בשיעורהון 
 .2017בינואר  1ועד ליום  2015באפריל 

, לפי 2017בינואר  1קח על הבנקים ליום המזערי ויחס ההון הכולל המזערי שיידרש על ידי המפ 1בהתאם לכך, יחס הון עצמי רובד 
 ה.בהתאמ 13.77%-ו 10.27%ו נתוני מועד הדיווח, הינ

בנושא "התייעלות  2016אר בינו 12 מיום נתונים אלה כוללים התאמות בגין תכנית ההתייעלות שנקבעו לפי מכתב המפקחת על הבנקים (ב)
 . 2021 יוניב 30ום יהדרגה עד בוחתות התאמות בגין תוכנית ההתייעלות(, אשר פ - תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל" )להלן

יחס כיסוי הנזילות מוצג במונחים של  .2015התאם להוראות בנק ישראל יחס המינוף ויחס כיסוי הנזילות חושבו החל מרביע שני ב (ג)
באופן גדל המפקח על הבנקים י על ידינדרש היחס כיסוי הנזילות המזערי  ממוצעים פשוטים ושל תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח.

 . 2017בינואר  1ם ביו 100%ועד לשיעור של  2016בינואר  1ליום  80%, 2015באפריל  1ליום  60%-מהדרגתי 
 . 2018 ינוארב 1 שנדרש על ידי המפקח על הבנקים החל מיום 6%הבנק נדרש לעמוד ביחס מינוף מזערי של 

 )ב(

 )ב(

 )ב(
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 (3 נדבך) הון

 (3 נדבך) ההון והלימות ההוןמבנה 

 יהפיקוח הוןה מבנה

הוראות  כפי שאומצו במסגרת ןלחישוב הלימות ההו 3באזל הוראות מיישם הבנק את  2014בינואר  1החל מיום 
הוראת נכללו בשהוראות המעבר ם להיישום הינו מדורג בהתא. של הפיקוח על הבנקים 201-211ניהול בנקאי תקין 

 של הפיקוח על הבנקים. 299ניהול בנקאי תקין מספר 

נכסים  י הכשיר לביןרגולטורההון ההינו הבסיס לחישוב יחס הלימות ההון שמחושב כיחס בין סך  ההון הרגולטורי
 הרבדים סיכום. 2ון רובד ולה 1ד רוב משוקללים בסיכון. מדידת ההון הרגולטורי מבוססת על חלוקת ההון להון עצמי

 די ההוןבהחישוב של ר כאשר, ".כוללה ההון" או" הפיקוחי ההון" או" ההון הלימות לצורך ההון בסיס" מכונה האלו
 השונים מבוצע בכפוף להתאמות הפיקוחיות והניכויים מההון הרגולטורי. 

בהון  שירות להיכללכשאינן  יעוטבהתאם להוראות המעבר, ההתאמות הפיקוחיות והניכויים מההון וכן זכויות המ
ולה בכל שנה עוקבת בשיעור עאשר  2014ר בינוא 1החל מיום  20%הפיקוחי מנוכים מההון בהדרגה בשיעור של 

ההון משיעור הניכויים  2016שנת ללאור האמור לעיל, נכון  .2018בינואר  1עד להכרת באופן מלא מיום  20%של 
 .60%הרגולטורי עומד על 

 נותמק שאינן מהזכויות לקח בתוספת הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס ההון את כולל 1הון עצמי רובד 
 פיקוחיות אמותוהת, חריםא מוחשיים לתיב נכסים, מוניטין ובניכוי( מיעוט זכויות) שאוחדו בת חברות של בהון טהשלי

 ובכפוף", הפיקוחי ההון - הון ותוהלימ מדידה" 202 תקין בנקאי ניהול בהוראת כמפורט והכל, נוספים וניכויים
 ".מעבר הוראות - הפיקוחי ההון - ההון מותוהלי מדידה" 299 תקין בנקאי ניהול שבהוראת המעבר להוראות

 וצתבקב. 202 ןתקי בנקאי ניהול בהוראת שנקבעו בקריטריונים העומדים הון ממכשירי המורכב, נוסף 1 רובד הון
 בכל לעמוד דרשויי הם, נוסף 1 דרוב הון מכשירי בעתיד שיונפקו ככל. זה ברובד הון מכשירי קיימים לא לאומי

 .202 תקין בנקאי ניהול בהוראת יםהמפורט הקריטריונים

 עד סהמתייח המס השפעת ילפנ אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה ויתרת הון מכשירי בעיקר כולל 2 רובד הון
 האשראי. סיכון נכסי מסך 1.25% של לתקרה

, הכרה ותקרת מעבר וראותה נקבעו 2013 בדצמבר 31 בתאריך 2 רובד בהון כלולים שהיו ההון מכשירי לגבי
 עוקבת שנה כל ובתחילת, 2013 בדצמבר 31 ליום המכשירים מיתרת 80% פי על, 2014 בינואר 1-ה ליום חושבהש

 הון מכשירי כוללים 2013 בדצמבר 31 בתאריך 2 מרובד חלק שהיו ההון מכשירי. 10%-ב זו תקרה מופחתת
  .תחתון 2 דבלרו שסווגו נדחים התחייבות כתבי וכן עליון 2 לרובד כה עד שסווגו מורכבים

 ההכרה ותקרת עצמם המכשירים לש המופחת סכומם מבין הנמוך הינו 2 רובד להון בפועל המוכר הסכום כי יצוין
 המפורטים הקריטריונים כלב לעמוד יידרשו שיונפקו הון מכשירי 2014 מתחילת. המעבר הוראות פי על בהם

 נגנוןמ( 1: )לכלול המכשיר עלש העיקריים יוניםהקריטר. בהון הכללתם לצורך, 202 תקין בנקאי ניהול בהוראת
 התאגיד לש 1 רובד עצמי וןה יחס כאשר המכשיר הפחתת או רגילות למניות המרה ידי על קרן הפסדי לספיגת
 ניהול תלהורא' ה בנספח וגדרכמ) קיימות-לאי המכונן האירוע שבהתרחש הקובע סעיף( 2; )5%-מ יורד הבנקאי
  .יימחק או רגילות למניות מיידי באופן המכשיר יומר(, 202 תקין בנקאי
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מיליון ש"ח כתבי  926סך של  2016 בינואר 21, הנפיק הבנק, בתאריך 2016בינואר  20פי דוח הצעת מדף מיום  על

 .2ברובד  כללילה, הכשירים 400התחייבות סדרה 

 ההון מבנה על מגבלות

 מבנה ההון:נקבעו מגבלות על  202בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

  זה. , לאחר הניכויים הנדרשים מהון1מהון רובד  100%לא יעלה על  2הון רובד 

  אחר הניכויים הנדרשים מהון זה. ל 1מהון רובד  50%לא יעלו על  2מכשירי הון הכשירים להיכלל בהון רובד

ון, וזאת בגובה יתרת יעל 2בד ן רומגבלה זו אינה כוללת את מכשירי ההון שנכללו קודם לתחילת הוראה זו בהו

ן מספר ת ניהול בנקאי תקיובהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהורא 2013בדצמבר  31אותם מכשירים ליום 

 הוראות מעבר(. -)ההון הפיקוחי  299
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  (3 נדבך) סיכון לרכיביהון יחס הלימות ה - 2 טבלה

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

נתונים

הון לצורך חישוב יחס ההון

29,001 28,708 32,255 הון עצמי רובד 1, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים

12,593 13,354 12,405 הון רובד 2, לאחר ניכויים

41,594 42,062 44,660 סך הכל הון כולל

יתרות משוקללות של נכסי סיכון

277,034 281,275 271,243 סיכון אשראי

5,167 7,045 5,212 סיכוני שוק

20,432 20,227 20,518 סיכון תפעולי

302,633 308,547 296,973 סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

יחס ההון לרכיבי סיכון

10.86%9.30%9.58%יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

15.04%13.63%13.74%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי
9.20%9.06%9.10%המפקח על הבנקים)א(

12.70%12.56%12.60%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים)א(
 

 12.5%-ו 9%הינם  2016בדצמבר  31עד ליום ו 2015בינואר  1המזערי הנדרש ויחס ההון הכולל המזערי הנדרש מיום  1יחס הון עצמי רובד  (א)
, מתווספת דרישת הון בשיעור 2015ינואר ב 1, בהתאמה. ליחסים אלה, החל מיום 13.5%-ו 10%הינם  2017בינואר  1בהתאמה, והחל מיום 

 1עד ליום ו 2015באפריל  1ם החל מיו ים שוויםמיתרת ההלוואות לדיור למועד הדיווח. דרישה זו מיושמת בהדרגה בשיעורים רבעוני 1%המבטא 
 .2017בינואר 

, לפי נתוני מועד 2017נואר בי 1ל הבנקים ליום המזערי ויחס ההון הכולל המזערי שיידרש על ידי המפקח ע 1עצמי רובד  בהתאם לכך, יחס הון
 בהתאמה. 13.77%-ו 10.27%הדיווח, הינו 

לות בנושא "התייע 2016אר בינו 12 מיום נתונים אלה כוללים התאמות בגין תכנית ההתייעלות שנקבעו לפי מכתב המפקחת על הבנקים (ב)
  .2021ביוני  30יום  הדרגה עדתות בהתאמות בגין תוכנית ההתייעלות(, אשר פוח-תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל" )להלן

 

  1 רובד עצמי הון יחס על המעבר הוראות השפעת

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

באחוזים

יחס ההון לרכיבי סיכון

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת הוראות 
10.35%8.74%8.93%המעבר ולפני השפעת התאמות בגין תוכנית ההתייעלות.

0.37%0.56%0.65%השפעת הוראות המעבר

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון , לפני השפעת התאמות בגין 
10.73%9.30%9.58%תוכנית ההתייעלות.

0.13%0.00%0.00%השפעות ההתאמות בגין תוכנית ההתייעלות

10.86%9.30%9.58%יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

 

 )ב(

 )ב(
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 (3נדבך )ההון לצורך חישוב יחס ההון  הרכב - 3 טבלה

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

הון עצמי רובד 1:

7,1097,0597,059הון מניות

1,7221,1291,129פרמיה

24,43121,55321,984עודפים

רווחים )הפסדים( שטרם מומשו מהתאמות ני"ע זמינים למכירה לפי 
2235869שווי הוגן

187(54)התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

קרנות הון בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות והלוואות 
1313-לעובדים לרכישת מניות הבנק

(600)(508)(866)קרנות הון אחרות

243262262זכויות שאינן מקנות שליטה בהון

סכומים שהופחתו מהון עצמי רובד 1, לרבות מוניטין ונכסים 
לא מוחשיים אחרים, מיסים נדחים, רווחים )הפסדים( שטרם מומשו 

כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של ההתחייבויות שנבעו משינויים 
(922)(876)(553)בסיכון אשראי העצמי של הבנק

סכומים שהופחתו מההון של רובד 1, לרבות מוניטין, השקעות 
ונכסים לא מוחשיים אחרים

32,25528,70829,001סך הכל הון עצמי רובד 1 לאחר ניכויים

הון רובד 2:

9,19410,1819,438מכשירי הון הכשירים להכללה לפי הוראות המעבר בהוראה 299
זכויות שאינן מקנות שליטה הון החברות בנות לפי הוראות מעבר 

211312בהוראה 299

3,1903,1603,143הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי לפני השפעת המס המתייחס

12,40513,35412,593סך הכל הון רובד 2
44,66042,06241,594סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות הון
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 (3נדבך ) תוך ציון הפניות למאזן הפיקוחי הרכב ההון הפיקוחי - 4 טבלה

הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

הון עצמי רובד 1: מכשירים ועודפים

הון מניות רגילות שהונפק ע"י התאגיד 
הבנקאי ופרמיה על מניות רגילות הכלולות 

8,831-8,188-8,188-1בהון עצמי רובד 1

עודפים, לרבות דיבידנד שהוצע או שהוכרז 
24,332-21,553-21,984-2לאחר תאריך המאזן

רווח כולל אחר מצטבר ועודפים שניתן 
3)894()511(-)419()844()1,091(להם גילוי

מכשירי הון עצמי רובד 1 שהונפקו ע"י 
התאגיד הכשירים להכללה בהון הפיקוחי 

------בתקופת המעבר

הזרמות הון קיימות מהמגזר הצבורי 
------שיוכרו עד ליום 1 בינואר 2018

מניות רגילות שהונפקו ע"י חברות בת של 
התאגיד הבנקאי שאוחדו והמוחזקות ע"י 

243782621092621174צד ג' )זכויות מיעוט(

הון עצמי רובד 1 לפני התאמות פיקוחיות 
-32,315-29,584-29,923וניכויים

הון עצמי רובד 1: התאמות פיקוחיות וניכויים

-------התאמות יציבותיות להערכת שווי

264-274-273-6מוניטין

נכסים לא מוחשיים אחרים למעט זכויות 
שרות למשכנתאות, בניכוי מסים נדחים 

7------לשלם

מסים נדחים לקבל שמימושם מתבוסס 
11610248על רווחיות עתידית של התאגיד הבנקאי

סכום הרווח הכולל האחר המצטבר בגין 
גידורי תזרים מזומנים של פריטים שאינם 

-------מוצגים במאזן לפי שווי הוגן
-------פער שלילי בין הפרשות להפסדים צפויים
-------גידול בהון העצמי הנובע מעסקות איגוח

רווחים והפסדים שטרם מומשו כתוצאה 
משינויים בשווי ההוגן של התחייבויות 

שנבעו משינויים בסיכון האשראי העצמי 
6109--128של התאגיד הבנקאי

עודף יעודה על עתודה, בניכוי מסים 
נדחים לשלם שיסולקו אם הנכס יהפוך 
לפגום או ייגרע בהתאם להוראות הדווח 

-------לציבור

31 בדצמבר 2015 30 בספטמבר 2015 30 בספטמבר 2016
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הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

השקעה עצמית במניות רגילות, המוחזקות 
באופן ישיר או עקיף )כולל התחייבות 
-------לרכוש מניות בכפוף להסכמים חוזיים(

החזקות צולבות הדדיות במניות רגילות 
-------של תאגידים פיננסיים

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 
הבנקאי אינה עולה על 10% מהון המניות 

הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי 
-------)בסכום העולה על 10% מהון עצמי רובד 1(

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 
הבנקאי עולה על 10% מהון המניות 

-------הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי

זכויות שרות למשכנתאות אשר סכומם 
-------עולה על 10% מהון עצמי רובד 1

מסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 
מהפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על 

10%1,29486259689464096010 מהון עצמי רובד 1

סכום זכויות שרות למשכנתאות, מסים 
נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי 

עיתוי וההשקעות בשעור העולה על 10% 
מהון המניות הרגילות שהונפקו ע"י 

תאגידים פיננסיים, העולה על 15% מהון 
-------עצמי רובד 1 של התאגיד הבנקאי

מזה:

בגין השקעות בשעור העולה על 10% מהון 
המניות הרגילות שהונפקו ע"י תאגידים 

-------פיננסיים

-------בגין זכויות שרות למשכנתאות

מזה: מסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 
-------מהפרשי עיתוי

התאמות פיקוחיות וניכויים נוספים שנקבעו 
-------ע"י המפקח על הבנקים

מזה: בגין השקעות בהון של תאגידים 
-------פיננסיים

-------מזה: בגין זכויות שרות למשכנתאות

מזה: בגין חישוב בסיס הון ע"ב שיעור היוון 
10-----)271(ממוצע 8 רבעונים מחוייבות פנסיונית

------)392(מזה: בגין השפעת תוכנית ההתייעלות

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016
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הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

מזה: הפחתת מרכיב מס שכר מנכס מס 
-----)565()848(נדחה

ניכויים החלים על הון עצמי רובד 1 מאחר 
ואין בהון רובד 1 נוסף והון רובד 2 די הון 

-------בכדי לכסות על הניכויים

סך כל ההתאמות הפיקוחיות והניכויים 
--60-876-922בהון עצמי רובד 1
--32,255-28,708-29,001הון עצמי רובד 1

----הון רובד 1 נוסף: מכשירים

מכשירי הון מניות רובד 1 נוסף שהונפקו 
ע"י התאגיד הבנקאי ופרמיה על מכשירים 

-------אלו

מזה: מסווג כהון עצמי בהתאם להוראות 
-------הדווח לצבור

מזה: מסווג כהתחייבות בהתאם להוראות 
-------הדווח לצבור

מכשירי הון רובד 1 נוסף שהונפקו ע"י 
התאגיד הכשירים להכללה בהון הפיקוחי 

-------בתקופת המעבר

מכשירי הון רובד 1 נוסף שהונפקו ע"י 
חברות בת של התאגיד הבנקאי 

-------והמוחזקים ע"י משקיעי צד ג'

מזה: מכשירי הון רובד 1 נוסף שהונפקו 
ע"י חברות בת של התאגיד הבנקאי 

והמוחזקים ע"י משקיעי צד ג', המופחתים 
-------בהדרגה מהון רובד 1 נוסף

-------הון רובד 1 נוסף לפני ניכויים

-----הון רובד 1 נוסף: ניכויים

השקעה עצמית במכשירי הון הכלולים 
ברובד 1 נוסף, המוחזקת באופן ישיר או 
עקיף )כולל התחיבות לרכוש מכשירים 

------בכפוף להסכמים חוזיים(

החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון 
-------הכלולים ברובד 1 נוסף

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 
הבנקאי אינה עולה על 10% מהון המניות 

-------הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016
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הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 
הבנקאי עולה על 10% מהון המניות 

-------הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי

ניכויים נוספים שנקבעו ע"י המפקח על 
-------הבנקים מזה: בגין השקעות בהון של תאגידים 
-------פיננסיים

-------מזה: ניכויים נוספים להון רובד 1

ניכויים בהון רובד 1 נוסף הכפופים לטפול 
הנדרש לפני אימוץ הוראה 202 בהתאם 

III לבזל------- ניכויים החלים על הון רובד עצמי 1 נוסף 
-------מאחר ואין בהון רובד 2 די הון בכדי לכסות 

-------סך כל הניכויים בהון רובד 1 נוסף
-------הון רובד 1 נוסף

--32,255-28,708-29,001הון רובד 1

מכשירים שהונפקו ע"י התאגיד הבנקאי 
)שאינם נכללים בהון רובד 1( ופרמיה על 

11)א(----926מכשירים אלו

מכשירי הון רובד 2 שהונפקו ע"י התאגיד 
הכשירים להכללה בהון הפיקוחי בתקופת 

8,268-10,181-9,438-11המעבר
מכשירי הון רובד 2 שהונפקו ע"י חברות 
21-13-12-5בת של התאגיד הבנקאי למשקיעי צד ג' מזה: מכשירי הון רובד 2 שהונפקו ע"י 

חברות בת של התאגיד הבנקאי 
--21-13-12והמוחזקים ע"י משקיעי צד ג', המופחתים  הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפי 

3,190-3,160-3,143-12השפעת המס המתייחס
--12,405-13,354-12,593הון רובד 2 לפני ניכויים 

הון רובד 2: ניכויים

השקעה עצמית במכשירי הון רובד 2, 
המוחזקת באופן ישיר או עקיף )כולל 

התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף 
-------להסכמים חוזיים(

החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון רובד 
-------2 של תאגידים פיננסיים

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016

הון רובד 2: מכשירים והפרשות
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הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

EEE לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 
הבנקאי אינה עולה על 10% מהון המניות 

-------הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לצבור של 

-------התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד 

ניכויים נוספים שנקבעו ע"י המפקח על 
-------הבנקים מזה: בגין השקעות בהון של תאגידים 
-------פיננסיים

-------מזה: ניכויים נוספים להון רובד 2
III התאמות פיקוחיות בהון רובד 2 הכפופות לטפול הנדרש לפני אימוץ הוראה 202 בהתאם לבזל

------סך כל ההתאמות הפיקוחיות להון רובד 2
--12,405-13,354-12,593הון רובד 2

--44,660-42,062-41,594סך ההון סך הכל נכסי סיכון משוקללים בהתאם 
--298-904-964לטפול שנדרש לפני אימוץ הוראה 202 

298-904-964-13מזה: נכסי מס נדחה אחרים
--296,973-308,547-302,633סך נכסי סיכון משוקללים

---יחסי הון וכריות לשימור הון
--9.58%-9.30%-10.86%הון עצמי רובד 1

--9.58%-9.30%-10.86%הון רובד 1

--13.74%-13.63%-15.04%ההון הכולל

יחס הון עצמי רובד 1 מזערי שנקבע ע"י 
--9.10%-9.06%-9.20%המפקח על הבנקים

יחס הון רובד 1 מזערי שנקבע ע"י 
-------המפקח על הבנקים

יחס הון כולל מזערי שנקבע ע"י המפקח 
-12.60%-12.56%-12.70%על הבנקים

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016
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הון
פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

III לבזל
הון

פיקוחי

סכומים שלא 
נוכו מההון 
הכפופים 

לטפול 
הנדרש לפני 

אימוץ הוראה 
202 בהתאם 

EEE לבזל

הפניה 
למאזן 

הפיקוחי

סכומים שמתחת לסף ההפחתה )לפני שקול סיכון(

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
)למעט תאגידים בנקאיים וחברות בנות 

שלהם(, שאינן עולות על 10% מהון המניות 
הרגילות שהונפקו ע"י התאגיד הפיננסי והן 

442-45-663-14מתחת לסף ההפחתה השקעות בהון עצמי רובד 1 של תאגידים 
244-183-183-15פיננסיים )למעט תאגידים בנקאיים וחברות 

-------זכויות שרות למשכנתאות מסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 
3,253-2,930-2,964-16מהפרשי עיתוי שהן מתחת לסף ההפחתה

תקרה להכללת הפרשות ברובד 2
הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד 2 

בהתייחס לחשיפות תחת הגישה 
--3,190-3,160-3,143הסטנדרטית, לפני יישום התקרה

התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד 
--23,391-3,516-3,463 תחת הגישה הסטנדרטית

הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד 2 
-------בהתייחס לחשיפות לפי גישת הדירוגים 

התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד 
-------2 לפי גישת הדירוגים הפנימיים

מכשירי הון שאינם  כשירים כהון פיקוחי  הכפופים להוראות המעבר

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
הנכללים בהון עצמי רובד 1 הכפופים 

-------להוראות המעבר

סכום שנוכה מהון עצמי רובד 1 בשל 
-------התקרה

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
הנכללים בהון רובד 1 נוסף הכפופים 

-------להוראות המעבר

סכום שנוכה מהון רובד 1 נוסף בשל 
-------התקרה

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
הנכללים בהון רובד 2 הכפופים להוראות 

--9,652-10,181-10,181המעבר

סכום שנוכה מהון רובד 2 
----67--בשל התקרה

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016
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 (3נדבך ) הרכב המאזן הפיקוחי והפניות לרכיבי ההון הפיקוחי - 5טבלה 

30 בספטמבר
2016

30 בספטמבר
2015

31 בדצמבר
2015 

הפניות לרכיבי 
ההון הפיקוחי

במיליוני ש"ח
נכסים

-59,06752,56260,455מזומנים ופיקדונות בבנקים
-82,49367,54569,475ניירות ערך1

 1מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינן עולות על 10% מהון המניות של התאגיד 

4424566314הפיננסי
 1מזה: ניירות ערך אחרים

82,05167,50068,812-
-267,895263,822265,070אשראי לציבור 

-(3,671)(3,813)(3,527)הפרשה להפסדי אשראי1

1מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

12(2,805)(2,794)(2,856)הנכללת ברובד 2

1מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת 

-(866)(1,019)(671)בהון הפיקוחי
-264,368260,009261,399אשראי לצבור, נטו
-623474453אשראי לממשלות

-897948924השקעות בחברות כלולות1

 1מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 

----שעולות על 10% מהון
24418318315   המניות של התאגיד הפיננסי

1מזה: מוניטין
2462562556

1מזה: נכס בלתי מוחשי
---7

-3,0442,9923,095בניינים וציוד
-8,7237,2427,666נכסים אחרים1

1מזה: נכסי מס נדחה2
5,3624,4364,570-

2מזה: נכסי מס נדחה למעט אלו המיוחסים 

1628להפרשי עתוי

2מזה: התחייבות בגין מס נדחה בגין נכסים 

7---בלתי מוחשיים

2מזה:מסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי, 

27659664010אשר סכומם עולה על 10% מהון עצמי רובד 1

    2מזה:מסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי,  
    אשר סכומם אינו עולה על 10% מהון עצמי   

3,2532,9302,96416     רובד 1

2מזה: נכסי מס נדחה אחרים בהתאם 

1,83190496413להוראות המעבר
1מזה: נכסים אחרים נוספים

3,3612,8063,096-
-171818נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין *

1מזה: מוניטין
1718186

1מזה: נכס בלתי מוחשי
---7

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 
-8961,4201,764מכר חוזר

-11,63015,31411,250נכסים בגין מכשירים נגזרים 
431,758408,524416,499סך כל הנכסים
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30 בספטמבר
2016

30 בספטמבר
2015

31 בדצמבר
2015 

הפניות לרכיבי 
ההון הפיקוחי

במיליוני ש"ח

-התחייבויות והון

-336,851317,991328,693פיקדונות הציבור

-3,5893,6503,859פקדונות מבנקים

-661644750פקדונות מממשלות
-23,76522,18721,308אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 1

1מזה: כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים 

-22,11712,00611,870כהון פיקוחי
 1מזה: כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון 

-9,19410,1819,438פיקוחי2

2מזה: כשירים כרכיבי הון פיקוחי
926--

11(א)
2מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי 

8,72710,1819,43811וכפופים להוראות מעבר
-22,11719,87320,746התחייבויות אחרות1

1מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

33436633812הנכללת ברובד 2
ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 

-553503938מכר חוזר
-12,63414,76611,098התחייבות בגין מכשירים נגזרים1

1מזה: בגין סיכון האשראי העצמי
--69

400,170379,614387,392סך כל ההתחייבויות
-360335340זכויות שאינן מקנות שליטה1

1מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס 

2432632624להון עצמי רובד 1
1מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס 

2113125להון רובד 2
-31,22828,57528,767הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי1

1מזה: הון מניות רגילות
7,1097,0597,0591

1פרמיה על מניות רגילות
1,7221,1291,1291

1מזה: עודפים
24,33221,55321,9842

1מזה: רווחים )הפסדים( שטרם מומשו 

מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי 
22358693שווי הוגן

1מזה: הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות 

1873(54)כספיים

1מזה:קרנות אחרות
5393

1מזה: רווחים )הפסדים( מהתאמות בגין הטבות 

3(596)(498)(1,265)לעובדים שנכללו בהון הפיקוחי

1מזה: רווחים )הפסדים( מהתאמות בגין הטבות 

לעובדים שלא נכללו בהון הפיקוחי בהתאם 
-(894)(747)(844)להוראות מעבר

31,58828,91029,107סך כל ההון העצמי

431,758408,524416,499סך כל ההתחייבויות וההון
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 (EDTF) ההון הפיקוחי בהרכבדוח תנועות  - 6טבלה 

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016)ג(

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016)ב(

לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

2015)א(

במיליוני ש"ח

הון עצמי רובד 1

 27,723 31,187 29,001יתרה לתחילת התקופה

- - 50הנפקה שאינה במזומן

- - 593גידול בפרמיה
 2,782 919 2,348רווח נקי לתקופה

)327()217( 154רווחים )הפסדים( שטרם מומשו מהתאמות ני"ע זמינים למכירה
 42 - -קרן הון הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

 10 - -קרן הון בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות
)596( 249)660(קרנות הון בגין הטבות לעובדים

 - - 304השפעת תוכנית ההתייעלות
השפעת המעבר לשיעור ההיוון של מחויבות פנסיונית לפי ממוצע נע 

 - - 191של 8 רבעונים
 13)45()74(קרן הון אחרות

)40( 11)19(זכויות מיעוט
ניכויים

 - 9 9מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
)84( 9 1מיסים נדחים בגין רווחיות עתידית

 2 - 80השפעת המעבר בין העקומים
 - 89השפעת תוכנית ההתייעלות

)520( 118 194מיסים נדחים בגין הפרשי עיתוי
רווחים/הפסדים מצטברים כתוצאה משינויים בסיכון אשראי עצמי 

)4( 24)5(על התחייבויות פיננסיות לפי שווי הוגן.
 1,278 1,068 3,254גידול נטו בהון עצמי רובד 1

 29,001 32,255 32,255יתרה לסוף התקופה
הון רובד 2

 14,684 12,838 12,593יתרה לתחילת התקופה
)2,198()458()1,169(הפחתת כתבי התחייבות נדחים בהתאם להוראות המעבר

- - 926הנפקת כתב התחייבות כשירים
 8 2 9זכויות מיעוט

 99 24 46הוצאות בגין הפרשה הקבוצתית
)2,092()433()188(קיטון נטו בהון רובד 2
12,40512,40512,593יתרה לסוף התקופה

44,66044,66041,594סך ההון הכולל לסוף התקופה
 

 .2015 בדצמבר 31 יוםל הסגירה יתרת לבין 2014 בדצמבר 31 ליום הפתיחה יתרת בין תנועה מציגה שנה של תקופה (א)
 .2016 בספטמבר 30בין יתרת הסגירה ליום ל 2016 ביוני 30 תקופה של שלושה חודשים שנסתיימו מציגה תנועה בין יתרת הפתיחה ליום (ב)
 .2016 בספטמבר 30 ליום סגירהה יתרת לבין 2015 בדצמבר 31 ליום הפתיחה יתרת בין תנועה מציגה חודשים תשעה של תקופה (ג)
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 הלימות ההון

חס שבין מחושב כי 1ד צמי רובון עהיחסי הלימות ההון מחושבים כיחס שבין ההון לנכסי הסיכון המשוקללים. יחס 

כולל לנכסי ההון ה יחס שבין סכוםלנכסי הסיכון המשוקללים, ויחס ההון הכולל מחושב כ 1סכום הון עצמי רובד 

 הסיכון המשוקללים.

 יעדי הלימות ההון שנקבעו על ידי בנק ישראל:

 בנקאייםה התאגידים כל", דרישות בוחישו תחולה, מבוא - הון והלימות מדידה" 201 תקין בנקאי ניהול הוראת לפי

 בנקאי תאגיד, בנוסף. 2015 בינואר 1 מיום החל וזאת, 9% של בשיעור מזערי 1 רובד עצמי הון ביחס לעמוד נדרשים

 הבנקאית במערכת זנייםהמא הנכסים מסך 20% לפחות מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך, גדול

 הוראה. 2017 בינואר 1 מיום להח וזאת, 10% של בשיעור מזערי 1 רובד עצמי הון ביחס לעמוד יידרש, בישראל

 יעורבש מזערי לכול הון ביחס דלעמו יםנדרש בישראל הבנקאיים התאגידים כל, כן כמו .הבנק על חלה זו נוספת

 לש בשיעור מזערי כולל הון יחסב לעמוד יידרש גדול בנקאי תאגיד. 2015 בינואר 1 מיום החל וזאת, 12.5% של

 . לאומי על חלה זו נוספת הוראה. 2017 בינואר 1 מיום החל וזאת, 13.5%

 לותמגב" 329 מספר תקין איבנק ניהול ראתהו לתיקון חוזר הבנקים על המפקח פרסם 2014 בספטמבר 28 ביום

 בשיעור, 1 רובד צמיע הון יעד את להגדיל יידרש הבנקאי התאגיד, המתוקנת ההוראה פי על". לדיור הלוואות למתן

 התאגידים עלו, 2017 בינואר 1 הוא שנקבע ההון ביעד לעמידה התחולה מועד. לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא

 הערכת. 2017 בינואר 1 ליום ועד 2015 באפריל 1 מיום קבועים רבעוניים בשיעורים ההון יעד את להגדיל הבנקאיים

 ביחס 0.27%-כ יאהד הדיווח, הסופי, לפי נתוני מוע התחולה במועד לאומי קבוצת על להוראה התיקון השפעת

 .רבעונים שמונה פני על ההוראה פי על נפרסת זו השפעה כאשר, ההון הלימות

 ים המתוארים לעיל תיושם בצורה הדרגתית.ההגעה ליעד

 הינו: 2016 ספטמברב 30אור האמור לעיל, יעד ההון המינימלי הנדרש החל על הבנק ליום ל

 9.20% – 1יעד הון עצמי רובד 

 12.70% –יעד הון כולל 

 יעדי הלימות ההון שנקבעו על ידי הבנק:

אה הנדרשת כתוצ מות ההוןהלי ושלתיאבון הסיכון  תכנון ההון בקבוצת לאומי משקף ראייה צופה פני עתיד של

י שיוגדר ה מהסף המזערן הגבוהת הומכך. מדיניות הקבוצה שאושרה על ידי הדירקטוריון, הינה להחזיק רמת הלימו

 ך וערכים בתהליי שהם מנים כפמשיעור ההון הנדרש לכיסוי הסיכו ואשר לא תפחתמעת לעת על ידי בנק ישראל 

 יצון.הוגדרו יעדים שהקבוצה תרצה לעמוד בהם בעת אירוע תרחיש ק . בנוסף,ICAAP-ה

 של הסיכון פרופיל את יהלמו אשר פנימיים הון יעדי קביעת על המפקח הנחה, הפיקוחי הסקירה הליך במסגרת

 31 שמיום באופן הבנק של הפנימי 1 רובד העצמי ההון יעד את להגדיל אישר הבנק דירקטוריון, לכך בהמשך. הבנק

 .2016דירקטוריון הבנק ישוב ויידון ביעד זה לא יאוחר מסוף שנת הוחלט כי  .10.5% על יעמוד 2017 דצמברב

החליט הדירקטוריון כי הדיון המפורט לעיל יבוצע עד למועד הגשת הדוחות  2016לנובמבר  15, ביום בהמשך לאמור

 הכספיים השנתיים.
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ון באופן מהותי ביותר על המשפיע גורם ה ה, הינ2015ה בינואר לראשונ מההתקינה בדבר זכויות עובדים אשר ייוש

ברמות  ק שהינןריביות שושל לאומי, בעיקר בשל העובדה שמדידת ההתחייבות הינה בהתאם ל 1עצמי רובד 

 ק.של הבנ קוחילהון הפינמוכות היסטוריות וכן בשל התנודתיות הרבה שמדידה מעין זו מביאה 

שתשמש  ההיוון ין אופן חישוב ריביתמאת בנק ישראל לענפרטני קיבל הבנק אישור  2016ביולי  12בהקשר זה, ביום 
ל פי יוון תחושב עיבית ההרור, לחישוב ההתחייבות לזכויות עובדים לצורך מדידת ההון הפיקוחי. בהתאם לאיש

ם החל יושמשינוי ה .וחממוצע נע של תשואות השוק, לתקופה של שמונה רבעונים שהסתיימה במועד הדיו
ל(. )כול 2020בדצמבר  31ם ליום ועד לדוחות הכספיי 2016ביוני  30מהדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 

הגדיל את  שיטת החישוב . שינויהיווןמתן באופן משמעותי את התנודתיות הנובעת משינויים בריבית למשינוי השיטה 
 ון ש"ח.מילי 380-, בסך של כ2016ביוני  30ההון הפיקוחי ליום 

ות על איגר סיפה לעקום המבוסס, אימץ הבנק מתודולוגיית היוון אשר מו2016בנוסף, החל מהרביע השלישי של 

 30וי האומדן השפעה ליום . לשינAAחוב ממשלתיות בישראל מרווח קבוע של איגרות חוב בדירוג בינלאומי 

  מיליון ש"ח על ההון הפיקוחי. 296-בסך של כ 2016בספטמבר 

שעת החודשים הראשונים של במהלך ת .10.86%של הבנק הינה  1הלימות הון רובד  2016בספטמבר  30-ל נכון

 הושלמו מספר מהלכים משמעותיים ששיפרו את יחס הלימות ההון. ביניהם: 2016

 ן הבנק את הנפקת המניות אישר דירקטוריו 2016במרס  20בתאריך : זכויות עובדים למניות הבנק המרת

 636-בנק מסתכם לכמניות הרו לנושאי משרה. הסכום הכולל של זכויות עובדים ונושאי משרה שהומלעובדים ו

במרס  6נעילה של מניות הבנק ביום הש"ח )שער  13.0מיליון ש"ח. שווי מניות הבנק לצורך המרת הזכויות הינו 

מההון המונפק  3.21%-כ מהוותהמניות,  48,938,037(. בהתאם לכך, אישר דירקטוריון הבנק הנפקה של 2016

ם עובדים, בהתאהת עבור אמנווהנפרע של הבנק )לאחר ההקצאה(. המניות הוקצו לנאמן, שיחזיק במניות בנ

לימות את יחס ה 0.24%-שיפר בכ לפקודת מס הכנסה. הגידול בהון שנבע מהמרת זכויות זו 102להוראות סעיף 

 .2016במרס  31, נכון ליום של הבנק 1הון עצמי רובד 

 ם מבטחי משנה בינלאומיים, הושלמה התקשרות ע 2016במרס  8ביום  :מכר חוק מכוח ערבויות לתיק ביטוח

ירות( ולהתחייבויות להוצאת ערבויות )ד בעלי דירוג בינלאומי גבוה, לרכישת ביטוח לתיק ערבויות מכוח חוק מכר

אי הכל על פי תנויות, וערבלוט הכאמור. פוליסת הביטוח מבטיחה את הבנק למקרה בו יידרש לשלם בשל חי

, פקת הערבויותובע מהני הנהפוליסה. רכישת הביטוח מאפשרת את הפחתת ההון המרותק בגין סיכון האשרא

תרמה לשיפור של ו 203ס' מקין תתוך שימוש בפוליסה כ"מפחיתת סיכון אשראי", בהתאם להוראת ניהול בנקאי 

 .2016 במרס 31נכון ליום  של הבנק, 1ביחס הלימות ההון רובד  0.23%-כ

 פורסם עדכון לקובץ שאלות ותשובות של הפיקוח על  2016באפריל  4ביום  :נדחה מס נכס בגין מההון ניכוי

הבנקים ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון. מטרת העדכון להבהיר את אופן הטיפול 

ון ובניכוי מההון בגין נכס מס נדחה. על פי ההבהרה, כאשר במרכיב מס שכר בכל הקשור לחישוב דרישות הה

 virtuallyתאגיד בנקאי מגיע למסקנה כי בנסיבות הקיימות במועד הדוח קיימת סבירות קרובה לוודאי )

certain לגבי נכס המס הנדחה בגובה סכום מס השכר הכלול בספרי הבנק, ניתן שלא להחיל את ניכוי הסף )

ראה על חלק זה של נכס המס הנדחה. לצורך כך, הבנק יהיה רשאי ליישם את הבחינה להו 13הכלול בסעיף 

של ניכוי הסף על סכום המיסים הנדחים נטו, לאחר ניכוי מס השכר כאמור לעיל. נכס המס הנדחה כאמור, 

ופן . הבנק מיישם את ההנחיות החל ממועד פרסומן בא250%שלא נוכה מההון, ישוקלל כנכס סיכון בשיעור של 

של מכאן ולהבא, ללא התאמות מספרי השוואה ובכפוף להוראות המעבר שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין 
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של הבנק  1בהלימות הון עצמי רובד  0.20%-של הפיקוח על הבנקים. עדכון זה תרם לשיפור של כ 299מספר 

 .2016במרס  31, נכון ליום ביחס ההון הכולל 0.17%-ושל כ

טורי )מעבר להגדלת ההון הרגול ופועל להשלמת ההון הנדרש ,2017בינואר  1-דה ביעדי ההון בהבנק נערך לעמי
נכסי  די טיובי בין היתר על בר(,הנובעת מרווחיותו השוטפת בניכוי הגידול בנכסי הסיכון והשפעת הוראות המע

ל אשראים שהול סלקטיבי תר, ניויוכה הסיכון )טיוב בטחונות וכולי(, השקעה בנכסי נוסטרו הדורשים הקצאת הון נמ
 בחתך ענפים, מגזרים וסיכון, סינדיקציה, וביטוחי משנה.

ין טחות, בות לדיור המובחתם לאומי הסכם עם הראל להעמדה משותפת של הלווא 2016בפברואר  28בתאריך 

 נקבה עם תתףתש ראלה ההסכם פי עלהיתר, במשכנתאות ומשכונות על זכויות חוזיות בקשר למקרקעין. 

 כל) בלבד 60% עד הינו( LTV-ה) שלה הנכס שווי לבין ההלוואה סכום בין היחס בהן לדיור הלוואות של בהעמדה

 לאחר, 2016 יוניב 13-ב(. יותר גבוה מימון בשיעור בהלוואות להשתתפות להראל רגולטורי אישור יינתן לא עוד

 . כםההס פי על יורלד הלוואות של משותפת בהעמדה הצדדים החלו, בהסכם המתלים התנאים התקיימות

 2017-ו 2016 בשנים נקהב עם בשיתוף לדיור הלוואות בהעמדת הראל של ההשתתפות סכומי, הבנק להערכת
  .ח"ש מיליארד 4-כ של כולל סכום על יעמדו

 הסכם)" מבטחים מנורה בוצתמק מוסדיים גופים לבין הבנק בין הסכם נחתם 2016 בספטמבר 27 ביוםכמו כן, 
 מנורהל הבנק ורימכ, שונים םמתלי תנאים של להתקיימותם בכפוף, לפיו(, בהתאמה", מבטחים מנורה"-ו" מכרה

 קהבנ של מזכויותיו 80%(, יםהצדד בין שיוסכם כפי אחר ממועד או) 2016באוקטובר  31 מיום בתוקף, מבטחים
, היתר בין, ותהמובטח( 451 'מס תקין בנקאי בנוהל כהגדרתן) לדיור הלוואות בתיק להן הנלווים ומהנטלים

 ותעומד שראו, העניין לפי ,במקרקעין חוזיות זכויות על במשכונות או/ו במקרקעין זכויות על במשכנתאות
 "(.ההלוואות תיק)" המכר בהסכם שנקבעו בקריטריונים

 מנורהל מכרושיי הנלווים ליםוהנט שהזכויות כך, כאמור ההלוואות מתיק הנותרים 20%-ב להחזיק ימשיך הבנק
 כולל סכוםב מוערך ותההלווא בתיק תההלוואו סכום. הבנק בידי שיוותרו לאלה( פסו פרי) שווה בדרגה יהיו מבטחים

 עם בבד בד. ח"ש מיליארד 1.6-כ של בסך מוערך מבטחים למנורה שנמכר שהחלק באופן, ח"ש מיליארדי 2-כ של
 ינהל הבנק ,העסקה השלמת אחרל, פיו על ניהול הסכם םמבטחי מנורה לבין הבנק בין נחתם, המכר הסכם חתימת

  "(.ניהולה הסכם)" לבנק שישולם תשלום כנגד וזאת, הנרכש ההלוואות בתיק חלקה את מבטחים מנורה עבור

ר יצוע יתדים פועלים לבהתקיימו במלואם התנאים המתלים שנקבעו בהסכם. הצד 2016באוקטובר  27יום ב
, בהתאם להוראות 31.10.2016עסקה, ועם השלמתן תחשב העסקה בתוקף מיום הפעולות הנדרשות להשלמת ה

 שנקבעו בהסכם.

 .הבנק של הכספיות התוצאות על מהותית השפעה להיות צפויה לא העסקה להשלמת

 תוכנית ההתייעלות
 הבנקאית המערכת של תפעולית התייעלות" בנושא חוזר הבנקים על המפקח פרסם 2016 בינואר 12 יוםב

 לימותה יחסי ובחיש לעניין פיהל הקלה יקבל, שהוגדרו בתנאים שיעמוד בנקאי תאגיד, זה חוזר פי על". ראלביש
 1 ביום. 2017 שנת ממחצית חלה ישר בקו שנים חמש פני על התוכנית השפעת את לפרוס יוכל המינוף ויחס ההון
ללא  .)לאחר מס( ח"ש מיליון 438-בכ כתמוער שעלותה ההתייעלות תוכנית את הבנק דירקטוריון אישר 2016 ביוני

ביחס הלימות  0.13%-קיטון של כלהיה מביא  2016 בספטמבר 30-ההקלה כאמור, יישום תוכנית ההתייעלות נכון ל
 ההון.



 
 

27 

מי
או

ל
 

30 
בר

מ
ט

פ
ס

ב
 

20
16

  ׀  
ח
דו

 
 על

ם
ני

כו
סי

ה
 

 : אומיל קבוצת של ההון הלימות על המשפיעים העיקריים לגורמים רגישות ניתוח להלן

 מיליארד ש"ח. כל  297.0-בכ 2016 ספטמבראומי מסתכמים לסוף נכסי הסיכון של ל - סיכון נכסי היקף שינוי

ואת יחס  0.11%-ב 1ן עצמי רובד מיליארד ש"ח(, יקטין את יחס הלימות הו 3-בנכסי הסיכון )כ 1%גידול של 

 0.15%-ההון הכולל ב

 מיליארד  32.3-מסתכם ב 2016 ברספטמשל לאומי לסוף  1הון עצמי רובד  - ההון בקרן שינוי או שייצבר רווח

ף של הון בהיקהנועה חיובית בקרן מיליארד ש"ח. כל צבירת רווח נקי ו/או ת 44.7-ש"ח. ההון הכולל מסתכם ב

 .0.34%-לל בואת יחס ההון הכו 1מיליארד ש"ח, תשפר את יחס הלימות הון עצמי רובד  1

 מונהש של נע צעממו יפ לע מהוונת לעובדים האקטוארית ההתחייבות -בדבר זכויות עובדים  התחייבויות 

 שינוי. ב"בארה AA ונצרניק ח"אג ומרווח ישראל ממשלת ח"אג מעקום המושפעות השוק תשואות של רבעונים

 מצטברת ההשפע משמעותה, דהאחי בצורה ויורד עולה שהעקום בהנחה, להיוון הריבית עקום לאורך 0.1% של

 של העלי, רבעונים לשמונה נע צעממו חישוב פי על מזה. הכולל ההון וביחס 1 רובד עצמי הון ביחס 0.07% של

 .השוטף רביעל, הכולל ההון וביחס 1 רובד עצמי הון ביחס 0.01%-כ

 "עתיד פני צופה מידע" בגדר והיא, הבנק של עתידיות לפעולות מתייחסת ל"הנ ההון הלימות מדיניות

 להשפיע על דרישות ותכנון ההון: שעשוייםשינויים רגולטוריים 

 ת הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים דרישו

 דיים מרכזיים"דדים נגגין חשיפות לצפרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא "דרישות הון ב 2015באוקטובר  22ביום 

ה להתאימן להמלצות ועדת באזל במטר 204-ו 203)להלן: "החוזר"(. החוזר מתקן את הוראות ניהול בנקאי תקין 

הנחיות זר מפרט את הים. החורכזית הון בגין חשיפות של תאגידים בנקאיים לצדדים נגדיים מבכל הקשור לדרישו

, עסקות נגזרים סחירים בבורסה OTCהחדשות, אשר יחולו על חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים הנגרמות מנגזרי 

יר, כאשר גדי מרכזי כשנ ין צדר לבועסקות מימון ניירות ערך. ההנחיות מבדילות בין צד נגדי מרכזי שאינו כשי

 לאחרון נקבעו דרישות הון מופחתות. 

 30יום ל, וכן שעד 2017בינואר  1ום , נקבע שהחוזר יחול מי2016ביוני  9בחוזר שהוציא הפיקוח על הבנקים ביום 

, יישום החוזרלכשירה. כם הוכרזה ניתן להתייחס לבורסה בתל אביב כצד נגדי מרכזי כשיר גם אם טר 2017ביוני 

ם הבורסה לני"ע בא. 1ד רוב בהינתן בורסה כשירה, לא צפויה להיות השפעה מהותית על הלימות ההון העצמי

, הינו 2016של  השלישיע וף הרביסוני בישראל לא תוכר כצד נגדי מרכזי כשיר, אומדן הגידול בסך נכסי הסיכון לנת

 . 1בהלימות הון עצמי רובד  0.1%-מיליארד ש"ח, ירידה של כ 2.8-כ

  ".עתיד פני הצופ מידע" בגדר היאו, הבנק של עתידיות לפעולות וניהולה מתייחס ההון המידע הנ"ל לגבי הלימות
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 (3נדבך )רכיבי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי  - 7טבלה 

באזל 3

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

נכסי 
סיכון

דרישת 
הון)א(

נכסי 
סיכון

דרישת 
הון)א(

נכסי 
סיכון

דרישת 
הון)א(

1,1761491,037130923116חובות של ריבוניות

3,0093822,5723232,734344חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,4034323,8974893,693465חובות של תאגידים בנקאיים

153191531917322חובות של ניירות ערך

97,24912,351110,52813,882106,73713,449חובות של תאגידים

50,4266,40451,4726,46551,4976,489חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

35,4684,50432,7724,11633,4214,211חשיפות קמעונאיות ליחידים

12,2031,55011,2571,41411,5671,457הלוואות לעסקים קטנים

44,8675,69845,3295,69345,1195,685משכנתאות לדיור

515655887457873איגוח

20,8132,64319,1062,40018,9522,388נכסים אחרים

CVA 1,9612492,5643221,640207נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון

271,24334,446281,27535,327277,03434,906סך הכל בגין סיכון אשראי 

5,2126627,0458855,167651נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק

20,5182,60620,2272,54120,4322,574נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי 
296,97337,714308,54738,753302,63338,131סך הכל נכסי הסיכון ודרישות ההון)א(

44,66042,06241,594סך הכל הון כולל
10.86%9.30%9.58%יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

15.04%13.63%13.74%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי 
9.20%9.06%9.10%המפקח על הבנקים)ב(

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי 
12.70%12.56%12.60%המפקח על הבנקים)ב(

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע מחשיפות של:

במיליוני ש"ח

 

 בגין הנדבך השני מחושבות כריות הון נוספות. (א)
  9%הינם  2016בדצמבר  31ועד ליום  2015בינואר  1המזערי הנדרש ויחס ההון הכולל המזערי הנדרש מיום  1יחס הון עצמי רובד  (ב)

דרישת  , מתווספת2015בינואר  1חל מיום ה, בהתאמה. ליחסים אלה, 13.5%-ו 10%הינם  2017בינואר  1והחל מיום  בהתאמה, 12.5%-ו
 1ם החל מיום ניים שווישיעורים רבעובמיתרת ההלוואות לדיור למועד הדיווח. דרישה זו מיושמת בהדרגה  1%בשיעור המבטא הון 

 .2017בינואר  1ועד ליום  2015באפריל 
, לפי 2017בינואר  1קח על הבנקים ליום המזערי ויחס ההון הכולל המזערי שיידרש על ידי המפ 1לכך, יחס הון עצמי רובד בהתאם 

 בהתאמה. 13.77%-ו 10.27%הדיווח, הינו נתוני מועד 
בנושא "התייעלות  2016אר בינו 12 מיום נתונים אלה כוללים התאמות בגין תכנית ההתייעלות שנקבעו לפי מכתב המפקחת על הבנקים (ג)

  .2021יוני ב 30חתות בהדרגה עד יום התאמות בגין תוכנית ההתייעלות(, אשר פו - תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל" )להלן
 

 (ג)

 (ג)
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  :באזל לפי העיקריות הבנות וחברות מאוחד בסיס על ההון הלימות יחס - 8 טבלה

31 בדצמבר30 בספטמבר31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015201620152015

יחס הון כולליחס הון עצמי רובד 1

באחוזים

10.86%9.30%9.58%15.04%13.63%13.74%לאומי מאוחד

16.38%16.03%16.89%17.31%16.98%17.82%לאומי קארד
12.29%11.04%12.33%14.94%13.88%15.13%בנק לאומי ארה"ב)א(

 

 . מקומית לרגולציה בהתאם הינם ההון דרישות (א)

 

 (EDTF)רכיבי נכסים משוקללים בסיכון לפי פעילות עסקית  - 9טבלה 

 ונאותחשב לכללי התאםב שנערכו פיכ הבנק בספרי יתרות על מבוססת השונים לסיכונים החשיפות מדידת

 עשויה המדידה. 203-209 בהוראות שנקבעו הספציפיות החישוב יותנחלה ובהתאם הבנק על החלים מקובלים

 שינוי, יקהת תמהילו בגודל ינוייםש: כגון נוספים שינויים וכן ואל ובהוראות בכללים לשינויים בהתאם להשתנות

 הסיכון חשיפות(. CRM) סיכון להפחתת שיטות לרבות החישוב בשיטות ייםשינו, כלכליים ונתונים התיק באיכות

 .לוא בסיכונים לתמוך מנת על הדרוש הפיקוחי ההון חישוב לצורך שהוגדרו הכללים על מבוססות להלן המוצגות

רי מגז וי בדיווח עלידי ביטים לכמו כן, החשיפות להלן מוצגות בהתאם להקצאתם לקווי פעילות עסקית כפי שבא

 פעילות של הבנק תוך הקצאה לפי נכסי הסיכון המשויכים לכל קו פעילות. 

 . לאור שינויEDTF-גילוי של הבהתאם לדרישות ה 2015לראשונה במסגרת הדוחות הכספיים לשנת  כללמידע זה נ

קבעו בחוזר ראות שנהות הבדוחות הכספיים של הבנק אההגדרה של מגזרים פיקוחיים שחלה בעקבות יישום 

הוצג  2015 בדצמבר 31ילוי ליום בנושא דיווח על מגזרי פעילות, הג 2014בנובמבר  3הפיקוח על הבנקים מיום 

 מחדש כדי להתאים לאופן ההצגה הפיקוחית החדשה.



 

30 

  פעילות מגזרי לפי סיכון נכסי יתרות

משקי
בית

בנקאות
פרטית

עסקים
קטנים

עסקים
בינוניים

עסקים
גדולים

ניהול
פיננסי 

אחריםומוסדות
סך 
הכל

במיליוני ש"ח

1,176-1,176-----חובות של ריבונויות

2,116893-3,009----חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,403-3,403-----חובות של תאגידים בנקאיים

153-153-----חובות של חברת ניירות ערך

22,74144,42030,088-97,249---חובות של תאגידים

50,426--17,07433,351---חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

35,468-----34,3461,122חשיפות קמעונאיות ליחידים

12,203--4,4221442,7021,6713,264הלוואות לעסקים קטנים

44,867-----43,4481,419משכנתאות לדיור

515-515-----איגוח

20,81320,813------נכסים אחרים

CVA20,81320,81320,81320,81320,8131,96120,813126,842

103,02923,49923,51562,300103,96438,18941,627396,123סך הכל סיכון אשראי

1,9611,9611,9611,9611,9615,2125,21220,230סיכון שוק

5,3531753,2702,0223,9502,6763,07220,518סיכון תפעולי
87,5682,8605,97143,50987,10146,07723,886296,973סך הכל נכסי סיכון

30 בספטמבר 2016

 

31 בדצמבר 2015)א(

משקי
בית

בנקאות
פרטית

עסקים
עיסקימסחריקטנים

ניהול
סך הכלאחריםפיננסי

במיליוני ש"ח

923-923-----חובות של ריבונויות

2,013721-2,734----חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,693-3,693-----חובות של תאגידים בנקאיים

173-173-----חובות של חברת ניירות ערך

33,77551,98420,977-106,737---חובות של תאגידים

51,497--20,28131,215---חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

33,421-----31,2552,166חשיפות קמעונאיות ליחידים

11,567--3,8082641,0492,5393,908הלוואות לעסקים קטנים 

45,119-----42,1952,924משכנתאות לדיור

578-578-----איגוח

18,95218,952------נכסים אחרים

CVA18,95218,952---1,640-39,544

96,20924,3061,04956,59589,12128,70518,952314,938סך הכל סיכון אשראי

1,640,0001,640,0001,640,0001,640,000-5,167-6,565,167סיכון שוק

5,7123961,5733,8095,8632,36671220,432סיכון תפעולי
82,9705,7502,62260,40594,98536,23919,664302,634סך הכל נכסי סיכון

 

 בר דיווח על מגזרי פעילות.הוצג מחדש לאור יישום החוזר של הפיקוח בד (א)
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  (EDTF) בסיכון משוקללים בנכסים תנועות - 10 טבלה

  תנועות בנכסי סיכון אשראי

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

2015

במיליוני ש"ח

273,881  277,034273,129 יתרת פתיחה

6,030 (959)(4,044)שינוי בעסקאות

(658)(90)(611)שינויי דירוג

(801)(786)(2,093)הפרשי שער

220 251 34 כניסה/יציאה מכשל

(2,227)153 (395)עסקאות נגזרים נטו

589 (456)1,317 אחר
277,034 271,243 271,243 יתרת סגירה

 

 בנכסי סיכון שוק תנועות 

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

2015

במיליוני ש"ח

10,839  5,1676,369 יתרת פתיחה

(3,175)(518)(169)סיכון ריבית-שינוי בפוזיציות הפתוחות

(1,154)(255)208 סיכון מט"ח -שינוי בפוזיציות השורט הפתוחות בדולר

(1,155)(200)6 סיכון מניות-קיטון בחוזים עתידיים ובאופציות על מדדי מניות

(187)(183)(1)סיכון אופציות-שינוי בתרחישים  אופציות מט"ח 
5,167 5,212 5,212 יתרת סגירה
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 תנועות בנכסי סיכון תפעולי 

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 

2016

לשנה שנסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

2015

במיליוני ש"ח

20,317  20,43220,433 יתרת פתיחה

115 85 86 תנועה
20,432 20,518 20,518 יתרת סגירה

 

  (3)נדבך  יחס המינוף

 ". מינוף יחס" 218 פרמס תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על המפקח פרסם 2015 באפריל 28 ביום

 יפעל אשר, סיכון מבוסס אינוש, פשוט וףמינ יחס להוסיף 2014 מינואר באזל ועדת הנחיית את מאמצת ההוראה

 .בנקאיה במגזר המינוף הצטברות את ויגביל סיכון מבוססות הון לדרישות משלים כמדד

 חסי מדידת רךלצו ההון. וזיםבאח מבוטא היחס כאשר, החשיפה במדידת מחולק ההון כמדידת מוגדר המינוף יחס

. שנקבעו המעבר בהסדרי תחשבותה תוך, 202 מספר תקין יבנקא ניהול בהוראת כהגדרתו 1 רובד הון הוא המינוף

 עסקאותל החשיפות, זריםלנג החשיפות, המאזניות החשיפות סכום היא בנקאי תאגיד של החשיפה מדידת סך

 .מאזניים חוץ ופריטים ערך ניירות מימון

 בסיס על 5%-מ פחתי שלא ורבשיע מזערי מינוף ביחס לעמוד יידרשו הבנקאיים התאגידים כל, ההוראה פי על

 המאזניים הנכסים מסך יותר וא 20% מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך בנקאי תאגיד, בנוסף. מאוחד

 .לאומי על להח זו נוספת הוראה. 6%-מ יפחת שלא מינוף ביחס לעמוד יידרש, הבנקאית במערכת

 ריםבשיעו יחסה את להגדיל דרשנ, כאמור וףמינ ליחס בדרישה עומד אינו ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד

 מינוף ליחס בדרישה עומד ראהההו פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד. 2018 בינואר 1 ליום עד קבועים רבעוניים

 .בהוראה שנקבע מהסף ירד לא, כאמור

 .6.81% הינו 2016 ספטמברב 30 ליום המינוף יחס. שנקבע בסף לאומי עמד ההוראה פרסום ביום
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  :(3)נדבך  על בסיס מאוחד וחברות הבנות העיקריות לפי באזל של הבנק יחס המינוף - 11טבלה 

31 בדצמבר 30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

א. בנתוני המאוחד

            29,001            28,708            32,255הון רובד 1

           462,680           453,101          473,817סך החשיפות

יחס המינוף

6.81%6.34%6.27%יחס המינוף

6.00%6.00%6.00%יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

ב. חברות בת משמעותיות

לאומי קארד בע"מ

11.21%11.18%11.66%יחס המינוף

5.00%5.00%5.00%יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים
בנק לאומי ארה"ב)א(

9.42%9.24%9.98%יחס המינוף
 

 .ת, לפיה לא קיימות דרישות מינימום ליחס מינוףמיושם בהתאם לרגולציה המקומי (א)
בנושא "התייעלות  2016אר בינו 12 מיום נתונים אלה כוללים התאמות בגין תכנית ההתייעלות שנקבעו לפי מכתב המפקחת על הבנקים (ב)

 .2021יוני ב 30ם חתות בהדרגה עד יוהתאמות בגין תוכנית ההתייעלות(, אשר פו - תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל" )להלן

  (3נדבך ) השוואה בין הנכסים במאזן לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוף -12טבלה 

31 בדצמבר 30 בספטמבר

201620152,015

במיליוני ש"ח

431,758408,524416,499סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

התאמות בגין:

השקעות בישויות בתחום הבנקאות, הפיננסים, הביטוח או המסחר 
שאוחדו לצרכים חשבונאיים, אך אינם בתחולת האיחוד לצרכים 

---פיקוחיים

נכסי נאמנות שהוכרו במאזן בהתאם להוראות הדיווח לציבור, 
---אך לא נכללו במדידת החשיפה של יחס המינוף

)4,266()5,686()6,133(מכשירים פיננסיים נגזרים

---עסקאות מימון ניירות ערך

45,89248,34348,564פריטים חוץ מאזניים

2,3011,9151,883אחרות
473,817453,097462,680חשיפה לצורך יחס המינוף

 

 (ב)
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 (3)נדבך  יחס המינוף עלנוסף וי גיל -13טבלה 

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"חפריט

נכסים מאזניים )למעט נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך, אך לרבות חשיפות מאזניות
419,866392,782404,044בטחונות(

(922)(876)(553)סכומים בגין נכסים שנוכו לצורך קביעת הון רובד 1

419,312391,906403,122סך חשיפות מאזניות )למעט בגין נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך(

חשיפות בגין נגזרים
עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים )לדוגמא: לאחר 

1,6384,0791,671הפחתה של בטחון משתנה במזומן כשיר( סכומי תוספות בגין חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל 
5,8196,8995,847העסקאות בגין נגזרים ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות 

(533)(1,349)(1,960)בנגזרים

5,4979,6286,984סך חשיפות בגין נגזרים 

חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך
נכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך )ללא הכרה בקיזוזים(, 

1,4091,4411,875לאחר התאמות 

1,7071,7782,135חשיפות בגין עסקאות כסוכן

3,1163,2194,010סך חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך

חשיפות חוץ מאזניות אחרות

126,915134,687130,384סך חשיפה חוץ מאזנית בערך רעיוני ברוטו

4,1043,5674,763מזה:  מקדם המרה 0%

27,48530,19526,271        מקדם המרה 10%

24,16426,69122,697        מקדם המרה 20%

65,70368,48870,513        מקדם המרה 50%

5,4595,7466,141        מקדם המרה 100%

(81,821)86,343(81,023))התאמות בגין המרה לסכומים שווי ערך אשראי(

45,89248,34348,564סך חשיפה חוץ מאזנית לאחר המרה לערך אשראי

הון וסך החשיפות

32,25528,70829,001הון רובד 1

473,817453,097462,680סך החשיפות

יחס מינוף
6.816.346.27יחס המינוף בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 218
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 חשיפת הסיכון והערכתו

 ניהול סיכונים בלאומי

 לא יבה לניהול סיכונים. מעבר לכך,וסייבר בחט ITבאגף סיכונים תפעוליים, חל שינוי ארגוניהשני במהלך הרבעון 

  .יכוניםסתאגידי לניהול ההממשל  תובאופן פעול מבנה הארגוניבחלו שינויים מהותיים 

 .2015בדצמבר  31ליום  על הסיכונים השנתי יש לקרוא פרק זה יחד עם דוח

 עוסקת קבוצהה בוצה.ווח של הקבמטרות ארוכות הטוהשוטפות במטרות תנאי הכרחי לעמידה  הנו ניהול סיכונים

ים סיכונו נזילותווני שוק סיכ, שראיסיכוני אכדוגמת פיננסים  בנטילת סיכונים ותכרוכה פעילויות של רחב מגווןב

סיכוני  ם,פטיייכונים משס, רם וסייבולוגיילרבות סיכונים טכנ סיכונים תפעולייםכגון נוספים שאינם סיכונים פיננסים 

את אלה  כונים תואמיםיהול סיבה לנתחומי האחריות המרכזיים של החטי .וסיכוני ציות י מוניטין, סיכונרגולציה

 בנושא ניהול סיכונים.  - 310בנקאי תקין  בהוראת ניהולשמוגדרים 

ת התחשבו ף, תוךופן שוטבא יםומתעדכנ ים"ל, נבחנובחו בארץהשיטות ונהלי העבודה בתחום ניהול הסיכונים, 

 .םץ ובעולם בארגורמי רגולציה נוספיודרישות בנק ישראל בבשינויים החלים בסביבה העסקית ו

 כוללת: וכבסיס לקבלת החלטותוניהולם לצורך אמידת הסיכונים העבודה המשמשת  מסגרת

גדיר ר מואש קיצון תרחיש חתתהן את גבולות הגזרה לפעילות העסקית, הן בשגרה ו אשר מתווה תיאבון הסיכון .א

 .את מדיניות ומגבלות הסיכון לכל סוג סיכון בין היתר

 .כוללה התיק לניתוח וניהול הסיכון ברמת העסקה הבודדת וברמתמוגדרים תהליכי העבודה  .ב

ם יביצוע תרחיש בנק.הדוחות תקופתיים להערכת הסיכון תוך התייחסות לשינויים בסביבה בה פועל  .ג

פעולה  תותוכני הגדרת בנק.הערכת ההפסדים שייתכנו וההשלכות על פוטנציאלים, ברמות חומרה שונות, לה

 הסיכונים. הפחתת/להתמודדותכלליות וספציפיות 

וגיות רבות מתודול ססת עלוברמת הפעילות והעסקה הבודדת מבו הקבוצההערכת הסיכונים ברמה הכוללת של 

ים. ם מסוגים שונטטיסטיידלים סעל מו רוחלקן האח חלקן מבוסס על הערכות מומחים בכל תחום פעילות .ומובנות

ת או ת הערכותיואלעדכן  ת הבנקוהשינויים בתפיסת הסיכון מחייבים אובעולם השינויים בסביבת הסיכון בארץ 

 . ם חיצונייםם ולעתימייפני המתודולוגיות שבהן הוא משתמש, תוך אתגור מתמיד שמבוצע על ידי גורמים

 ורבמע, אלה ההגנ קווי ושתלשל בנוסף". הגנה קווי" שלושהתודולוגית מ על נסמך בלאומי הסיכונים ניהול

 .והקבוצה בנקה נחשפים אליהם הסיכון רמות ואתגור פיקוח, בקביעה הקבוצה של הדירקטוריון

הובלת ניהול חראית לאיכונים וראש החטיבה לניהול סהנהלה בבנק, חברת  מנהלת הסיכונים הראשית אשר הינה

המשפטי  אחריות היועץב ןהינ תציוהוסיכוני  ם בבנק ובקבוצה, כאשר ניהול הסיכונים המשפטייםהסיכונים העיקריי

  .החטיבה לבנקאות דיגיטליתיטין באחריות של הבנק וניהול סיכוני מונהראשי 
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ניהול  נים וכן ועדתנים השוסיכוההשליטה והבקרה על ניהול הסיכונים מתבצעות על ידי וועדות ההנהלה לניהול 

בחינת  מכי מדיניות,ויות מס, התותבהיבטים של חשיפות הסיכון השונו דנותהוועדות . יכונים של הדירקטוריוןהס

  ל הבנק.סיכון שהלתאבון בהתאם לתנאי השוק וותהליכי בקרה פנימיות וקובעות מגבלות  פרופיל הסיכון

של  מדיניותהמסמכי  אשרכ ,הניהול הסיכונים בחברות הבנות מבוצע בהתאם לעקרונות שנקבעו ברמת הקבוצ

  שנדרש. יים ככללבנטתוך שהם משקפים שינויים ר מדיניות הקבוצתיתל מהחברות הבנות נמצאים בהלי

 ןתאבו .ש קיצוןתרחי חתתה והן את גבולות הגזרה לפעילות העסקית, הן בשגר הקבוצה מתווה של תאבון הסיכון

 ניפ צופת יהוברא בפועל להתמקד בחר שבהם וד העסקיגבולות המיקול לאומי של אסטרטגיהל מותאם הסיכון

  .עתיד

ל סיכונים יהונלהמפתח שהינה  ,איתןניהול סיכונים המבוססת על נאותה ארגונית בקבוצת לאומי קיימת תרבות 

 אפקטיבי.

 סיכוני אשראי

 ם. סקיקווי ע מספרבאשראי הינו פעילות ליבה מרכזית של הבנק והקבוצה, המתקיימת באופן מבוזר 

תאגיד יותיו כלפי ההתחייבומוד בצד נגדי לא יעשסיכון האשראי הינו סיכון של הבנק להפסד כתוצאה מהאפשרות 

אחזקות ת חוב ווהשקעות באגר נקים,ההתייחסות היא לאשראי לציבור, נגזרים, פיקדונות בבהבנקאי, כפי שסוכמו. 

 הוניות.

 מדיניות הבנק בתחום האשראי:

יהול נובהוראת  311ן תקי קאיול בנכוללת לניהול סיכון האשראי, בהתאם לנדרש בהוראת ניההבנק מיישם מדיניות 

סיכון בהתאם יהול המקפיד על נ . כמו כן, הבנקובכלל זה האחריות של ההנהלה והדירקטוריון 314בנקאי תקין 

ווי כולל שלושה "קשאגידי של תתוך יישום ממ להנחיות ודרישות נוספות שנכללות בהוראות הפיקוח על הבנקים

 הגנה"

 תסמכי המדיניוהעל למ ונותעקראת מסמך מדיניות אשראי וסיכוני אשראי ברמה קבוצתית מתווה את המסגרת ו

בלות בתחום את המג ך זהבנוסף, כולל מסמ .קבוצה, בארץ ובחו"לבנות בשל כל אחת מחברות השל הבנק ו

  האשראי שמוגדרות ומנוהלות ברמה הקבוצתית.

. זאת, שראי של הבנקיכון האסיית יניות האשראי וסיכוני האשראי של הבנק מהווה ביטוי מרכזי לאסטרטגמסמך מד

ם הקיימים אשראי והנהלייניות ה. מדלצד הנהלים הקיימים לזיהוי, מדידה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר סיכון האשראי

  כללותו.באשראי התיק ל אשראי הבודד והןלהן  מתייחסים לסיכוני האשראי בכל הפעילויות בבנק,

ל ניהול שתאגידי דיניות ובממשל הלא חלו שינויים מהותיים במבנה הארגוני, במ 2016של  שלישיהבמהלך הרבעון 

 .2015בדוח על הסיכונים של הבנק לשנת  סיכון האשראי, כפי שאלה פורטו

לול ימשיך לכה הקבוצתית תחשיב ההפרש 2016של  השלישי לרביעבדוח  ,בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים

מסתמך בין היתר על שיעורי המחיקות  2016. קרי, החישוב בשנת 2011בין היתר גם את שיעורי המחיקות משנת 

  בשש השנים האחרונות. לפרטים נוספים בקשר עם ההפרשה הקבוצתית, ראה דוח שנתי.
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 האשראי ריכוזיות

ים לגרימת הפסד וטנציאלתף ופחשיפות בעלות מכנה משוהריכוזיות מוגדר כחשיפה בודדת או קבוצה של  סיכון

ין א .ןעמידה בה רה אחריקב ובקמעועל ידי קביעת מגבלות בעיקר . ניהול סיכוני הריכוזיות מתבצע משמעותיים

 .תוהפנימיוהרגולטוריות  - ות, והבנק עומד בכל המגבל2015שינויים מהותיים במגבלות אלה לעומת סוף שנת 

 בנושא הפרשה ,315קין מס' תפרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי  2016ר בספטמב 29ביום 

הנובע  יכון האשראי,, כך שסנפיתענוספת לחובות מסופקים. על פי התיקון, ישונה אופן המדידה של מגבלת חבות 

לעניין וג ח בחו"ל, יסוטוות ביחבר מערבויות בנקאיות למשתכן )ערבויות מכר(, שהבנקים ביצעו כנגדו ביטוח מול

ת לענף ויחס הריכוזי נוי זה,ות שיבעקבבעיקרו בענף שירותים פיננסיים, במקום באשראי לענף הנדל"ן. הוראה זו 

 .ירדהבינוי והנדל"ן 

  ומגבלות הסיכון בענף הבינוי והנדל"ן הפעילות

משק, ליתר ענפי ה . בדומהמשקהי תחום הנדל"ן הינו תחום הפעילות שבו לבנק החשיפה הגדולה ביותר מבין ענפ

גדרים דל"ן, וכן מותחום הנלפית מוגדרות כחלק ממדיניות האשראי וסיכוני האשראי מגבלות ברמה ענפית ותת ענ

 המתודולוגיה והפרמטרים למימון עסקות. 

  :ן"ונדל בינוי לענף החבויות התפתחות - 14 טבלה

31 בדצמבר30 בספטמבר

השינוי201620152015

באחוזיםבמיליוני ש"חבמיליוני ש"ח

%(0.3))174( 50,631 50,567 50,393סיכון אשראי מאזני
%(0.1))7( 8,379 8,455 8,448ערבויות לרוכשי דירות)א(

%(1.8))545( 29,298 29,843 29,298סיכון אשראי חוץ מאזני אחר)א(
%(0.8))168( 88,308 88,865 88,140סך הכל סיכון אשראי כולל

 

 אשראי מאזני.משקולל לשווה ערך  (א)

 
 1לווים קבוצות

שוטף  חלצורכי דיוו ל מרכיביהן,על כהגדולות ל קבוצות הלווים ש חשיפות האשראיאחר ייעודי  מעקב מנהל הבנק

  .נימיולצרכי מעקב פ בחינת עמידת היקף החבות במגבלות הרגולטוריות ,ללבנק ישרא

בנושא מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים. עיקר  313נכנס לתוקף עדכון להוראות  2016בינואר  1-החל מ

בלות, ( אשר ביחס אליו מוגדרות המג2018בדצמבר  31-)בהדרגה עד ל 1עדכון ההוראה הינו במעבר להון רובד 

 בהחמרת המגבלות על מתן אשראי ללווה בודד וקבוצת לווים.  דהיינו

                                                           
 לוויםקבוצת לווים הם כל אלה יחד: הלווה, אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידי אלה. כאשר תאגיד נשלט על ידי יותר מאדם אחד יש לכלול בקבוצת  1

ינו אחת את אותם שולטים שהתאגיד הנשלט הוא מהותי עבורם )כגון: מבחינה הונית(, לרבות התאגיד הנשלט וכל מי שנשלט על ידם. תאגיד מוחזק שה

ת ומהותי עבור מחזיק שאין לו שליטה וכל הנשלט על ידם; לווים הקשורים באופן שפגיעה ביציבות הפיננסית של אחד מהם עלולה להשליך על היציב

 הפיננסית של האחר, או שאותם גורמים עלולים להשליך על היציבות הפיננסית של שניהם.
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 הוראת של ההדרגתיים הדרך אבני בכל לעמוד וערוך, 2016 ספטמברב 30-ל נכון המעודכנת במגבלה עומד הבנק

 .2018בדצמבר  31-ל עד המעבר

  :לווים קבוצת ושל לווה של חבות על מגבלות

 הבנק מהון 15% על ולהע חבותם אשר לווים לקבוצת אשראי חשיפת קבוצהל אין 2016 ספטמברב 30 ליום .1

 (.313 תקין בנקאי ניהול בהוראת כהגדרתו)

 נקאיותב לווים וקבוצות וויםל קבוצות, גדולים ללווים אשראי חשיפת לקבוצה אין 2016 ספטמברב 30 ליום

 . הבנק מהון 120% ורבשיע נההי הרגולטוריות המגבלה. הבנק מהון 10% של שיעור על עולה שחבותם
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 ( 3)נדבך  (א)אשראי סוגים עיקריים של חשיפותחשיפות סיכון אשראי לפי  - 15טבלה 

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו)ב(

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו 

ממוצעות

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו)ב(

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו 

ממוצעות

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו)ב(

חשיפות 
סיכון 

אשראי 
ברוטו 

ממוצעות

סוג חשיפת אשראי:
 311,348    322,511    308,557    313,305    322,545    323,101   אשראי)ג(

 49,471      56,013      47,836      52,724      66,071     67,797    אג"ח)ד(
 17,101      17,119      17,096      16,783      16,795     17,039    אחרים)ה(

 133,589    130,531    134,353    134,828    129,156    127,068   ערבויות והתחייבויות על חשבון לקוחות
 10,864      8,653       11,416      11,731      8,538       8,547      עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים)ו(

 522,373    534,827    519,258    529,371    543,105    543,552   סך הכל

30 בספטמבר

2016

במיליוני ש"ח

2015

31 בדצמבר

2015

 

 וצתי.ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקב לאחר (א)
וצאה סיכון אשראי כת ני הפחתת(, לפמאזניים )לדוגמא, שקלול מסגרות לא מנוצלות כאשראי-לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ (ב)

 נג(.ם )נטיעסקות בנגזרי שימוש בערבויות( ולאחר קיזוז על ידימביצוע פעולות מסוימות )לדוגמא, 
ם הכפופים במכשירים נגזרי ין עסקותות בגכולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה ופיקדונות בבנקים מרכזיים, ולאחר ניכוי התחייבוי (ג)

 .CSAלהסכמי 
 יים.החוב הנכללות בתיק הסחיר ולא כולל השקעות בהון של תאגידים פיננס-לא כולל את אגרות (ד)
כגון בניינים  רים ללא צד נגדינכסים אחניות ובתאגידים פיננסיים שלא הופחתו מההון, מקדמות לרשויות המס, מכולל מזומנים, השקעות  (ה)

 וציוד.
רת הערך ת העתידית לאשראי בגין ית( המשקפת את סכום החשיפה הפוטנציאליAdd-Onשווי הוגן חיובי של נגזרים, לרבות תוספת ) (ו)

 סקות בנגזרים )נטינג(.הנקוב של מכשירים נגזרים ולאחר קיזוז ע
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 (3)נדבך  )א(חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים - 16טבלה 

אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

50,36448,285-5782899,255חובות של ריבונויות
3,9069,112-98612114,125חובות של ישויות סקטור ציבורי

7,0194,246-4,5552,61118,431חובות של תאגידים בנקאיים
432888--456-חובות של חברת ניירות ערך

86,8772,507-45,1985,326139,908חובות של תאגידים
35,712-68,944--33,232חובות בבטחון נדל"ן מסחרי
29,9632874,191--44,200חשיפות קמעונאיות ליחידים

4,904121,402--16,497הלוואות לעסקים קטנים
5,172-86,178--81,006משכנתאות לדיור

3,191---3,191-איגוח
17,039--17,039--נכסים אחרים

323,10167,79717,039127,0688,547543,552סך הכל בגין סיכון אשראי

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח

 

אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

4423780,955   - 42,31638,160חובות של ריבונויות
439309,533   - 3,9085,156חובות של ישויות סקטור ציבורי

2,8282,37616,843   - 8,2183,421חובות של תאגידים בנקאיים
396986   -    - 590   - חובות של חברת ניירות ערך

50,5878,843150,095   - 88,6012,064חובות של תאגידים
71,357   - 37,813   -    - 33,544חובות בבטחון נדל"ן מסחרי
32,9074573,964   -    - 41,012חשיפות קמעונאיות ליחידים

4,708420,492   -    - 15,780הלוואות לעסקים קטנים
85,030   - 5,104   -    - 79,926משכנתאות לדיור

3,333   -    -    - 3,333   - איגוח
16,783   -    - 16,783   -    - נכסים אחרים

313,30552,72416,783134,82811,731529,371סך הכל בגין סיכון אשראי

30 בספטמבר 2015

במיליוני ש"ח

 

 וצתי.לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקב (א)
וצאה סיכון אשראי כת ני הפחתת(, לפמאזניים )לדוגמא, שקלול מסגרות לא מנוצלות כאשראי-ים חוץלפני המרה לאשראי של רכיב (ב)

 ינג(.ם )נטמביצוע פעולות מסוימות )לדוגמא, על ידי שימוש בערבויות( ולאחר קיזוז עסקות בנגזרי
ם הכפופים במכשירים נגזרי ין עסקותבג ותכולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה ופיקדונות בבנקים מרכזיים, ולאחר ניכוי התחייבוי (ג)

 .CSAלהסכמי 
 יים.החוב הנכללות בתיק הסחיר ולא כולל השקעות בהון של תאגידים פיננס-לא כולל את אגרות (ד)
כגון בניינים  רים ללא צד נגדינכסים אחוניות כולל מזומנים, השקעות בתאגידים פיננסיים שלא הופחתו מההון, מקדמות לרשויות המס, מ (ה)

 ד.וציו
רת הערך ת העתידית לאשראי בגין ית( המשקפת את סכום החשיפה הפוטנציאליAdd-Onשווי הוגן חיובי של נגזרים, לרבות תוספת ) (ו)

 הנקוב של מכשירים נגזרים ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג(.
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אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

52,50838,320-3212891,177חובות של ריבונויות

3,8386,509-5034510,895חובות של ישויות סקטור ציבורי

5,6914,736-3,2282,21815,873חובות של תאגידים בנקאיים

4231,021--598-חובות של חברות ניירות ערך

87,9232,459-48,6115,908144,901חובות של תאגידים

37,845-71,199--33,354חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

29,1102971,142--42,003חשיפות קמעונאיות ליחידים

4,713220,865--16,150הלוואות לעסקים קטנים

6,200-87,244--81,044משכנתאות לדיור

3,391---3,391-איגוח

17,119--17,119--נכסים אחרים

322,51156,01317,119130,5318,653534,827סך הכל בגין סיכון אשראי

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

 

 וצתי.לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקב (א)
צאה כתוסיכון אשראי  ני הפחתת(, לפמאזניים )לדוגמא, שקלול מסגרות לא מנוצלות כאשראי-לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ (ב)

 נג(.ם )נטישימוש בערבויות( ולאחר קיזוז עסקות בנגזרי על ידימביצוע פעולות מסוימות )לדוגמא, 
ם הכפופים במכשירים נגזרי ין עסקותות בגכולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה ופיקדונות בבנקים מרכזיים, ולאחר ניכוי התחייבוי (ג)

 .CSAלהסכמי 
 יים.יק הסחיר ולא כולל השקעות בהון של תאגידים פיננסהחוב הנכללות בת-לא כולל את אגרות (ד)
כגון בניינים  רים ללא צד נגדינכסים אחוניות כולל מזומנים, השקעות בתאגידים פיננסיים שלא הופחתו מההון, מקדמות לרשויות המס, מ (ה)

 וציוד.
רת הערך העתידית לאשראי בגין ית אלית( המשקפת את סכום החשיפה הפוטנציAdd-Onשווי הוגן חיובי של נגזרים, לרבות תוספת ) (ו)

 הנקוב של מכשירים נגזרים ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג(.
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 (3)נדבך  )א(ת אשראי עיקרייםוולפי סוגי חשיפ לפירעוןפיצול התיק לפי תקופה  - 17טבלה 

אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

258,832  4,637 74,215 5,229 31,405 143,346עד שנה
136,613  6,230 31,493 1,273 17,449 80,168מעל שנה ועד חמש שנים

148,828  4,933 21,360 4,417 18,943 99,175מעל חמש שנים
12,192  5,660   -          6,120   -          412פריטים לא כספיים

)12,913()12,913(   -            -            -            -         הטבות לקיזוז
543,552 8,547 127,068 17,039 67,797 323,101 סך הכל

אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

 268,470 6,675 85,349 4,223 34,165 138,058עד שנה
 113,631 6,841 20,266 353 6,866 79,305מעל שנה ועד חמש שנים

 147,514 6,505 29,213 4,508 11,693 95,595מעל חמש שנים
 13,724 5,678 -    7,699 -    347פריטים לא כספיים

)13,968()13,968( -    -    -    -   הטבות לקיזוז
 529,371 11,731 134,828 16,783 52,724 313,305סך הכל

אחרים)ה(אג"ח)ד(אשראי)ג(

ערבויות 
והתחייבויות

 אחרות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
סך הכל)ב(נגזרים)ו(

 262,249 4,425 77,632 4,600 30,131 145,461עד שנה
 129,789 5,753 33,373 919 9,220 80,524מעל שנה ועד חמש שנים

 142,282 5,472 19,526 4,508 16,662 96,114מעל חמש שנים
 12,781 5,277  7,092  412פריטים לא כספיים

)12,274()12,274(    הטבות לקיזוז
 534,827 8,653 130,531 17,119 56,013 322,511סך הכל

30 בספטמבר 2016

30 בספטמבר 2015

31 בדצמבר 2015

במיליוני ש"ח

במיליוני ש"ח

במיליוני ש"ח

 

 צתי.אחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקבו (א)
צאה כתו סיכון אשראי ני הפחתת(, לפמאזניים )לדוגמא, שקלול מסגרות לא מנוצלות כאשראי-לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ (ב)

 נג(.ם )נטישימוש בערבויות( ולאחר קיזוז עסקות בנגזרי על ידימביצוע פעולות מסוימות )לדוגמא, 
ם הכפופים במכשירים נגזרי ין עסקותות בגכולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה ופיקדונות בבנקים מרכזיים, ולאחר ניכוי התחייבוי (ג)

 .CSAלהסכמי 
 יים.תיק הסחיר ולא כולל השקעות בהון של תאגידים פיננסהחוב הנכללות ב-לא כולל את אגרות (ד)
כגון בניינים  רים ללא צד נגדינכסים אחוניות כולל מזומנים, השקעות בתאגידים פיננסיים שלא הופחתו מההון, מקדמות לרשויות המס, מ (ה)

 וציוד.
רת הערך העתידית לאשראי בגין ית יאלית( המשקפת את סכום החשיפה הפוטנצAdd-Onשווי הוגן חיובי של נגזרים, לרבות תוספת ) (ו)

 הנקוב של מכשירים נגזרים ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג(.
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  סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק - 18טבלה 

1 מזה:

סך הכל
)ה(

)ב(סך הכל1בעייתי
חובות

)ה(
פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח

        (49)           4         13         74       140        1,819       2,157      140       2,019       2,159חקלאות

           -           -           -           -           -          268         680          -         799         799כרייה וחציבה

       (543)       (174)       (173)       493     1,300      15,122     22,353    1,304     21,318     22,622תעשיה
)ז(
       (304)           8        (32)       261     1,471      16,181     46,487    1,471     45,223     46,694בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - 
       (445)        (74)       (223)       830     1,199      24,007     26,733    1,201     25,602     26,803פעילות בנדל"ן

אספקת חשמל 
        (54)           1         24       270       368        3,084       4,550      368       4,454       4,822ומים

)ח(
       (351)        (14)         38       273     1,230      22,097     27,339    1,258     26,241     27,499מסחר

בתי מלון, שרותי 
        (33)        (81)        (77)       255       391        2,525       2,793      391       2,453       2,844הארחה ואוכל

        (41)           7         13       195       264        6,237       7,623      265       7,471       7,736תחבורה ואחסנה

        (68)          (1)          (9)       214       225        4,276       5,696      229       6,156       6,385מידע ותקשורת

שרותים עסקיים        (222)        (22)       (100)       531       535      10,050     14,174      535     19,198     19,733שרותים פיננסיים
       (139)         28         72         68       156        6,050       8,687      156       8,569       8,725ואחרים

שרותים ציבוריים 
        (51)           9         16         31         54        6,974       8,288        54       8,248       8,302וקהילתיים

     (2,300)       (309)       (438)     3,495     7,333     118,690    177,560    7,372    177,751    185,123סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

אנשים פרטיים -        (475)         21           -           -       697      80,594     82,673      698     81,975     82,673הלוואות לדיור
       (776)        207       282       122       614      38,105     67,509      614     66,904     67,518אחר

סך הכל ציבור- 
     (3,551)        (81)       (156)     3,617     8,644     237,389    327,742    8,684    326,630    335,314פעילות בישראל

          (2)           -          (1)           -           -        2,179       2,261          -       7,856       7,856בנקים בישראל

           -           -           -           -           -          226         226          -     47,996     47,996ממשלת ישראל
סך הכל פעילות 

     (3,553)        (81)       (157)     3,617     8,644     239,794    330,229    8,684    382,482    391,166בישראל

בגין פעילות 
לווים בישראל

30 בספטמבר 2016

דירוג ביצוע 
)ו(
אשראי

)א(
סיכון אשראי כולל

)ג(
  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(

)ב(
חובות

)ד(
הפסדי אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו וא שנשאלו רךע ניירות, ח"אג, תחובו: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון (א)
 של חבות תמגבלו צורךל שחושב כפי זנייםמא חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליון 97,840 ,5,046 ,896 ,47,590 ,239,794בסך  לווה
 מכר סכמיה במסגרת שונרכ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .גזריםנ מכשירים בגין מעטל, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת שבגינן יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .בנקה למדיניות בהתאם דשח אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון (ו)
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל (ז)
 .בנייה בהליכי הנמצאות רכישה וצותלקב שהועמדו ח"ש מיליון 1,044 בסך, לדיור הלוואות יתרת כוללת המסחריים החובות רתית (ח)
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1מזה:

סך הכל
)ה(

)ב(סך הכל1בעייתי
חובות

)ה(
פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח

בגין פעילות לווים 
בחו"ל

          (1)           -          (1)           1           1           50          67          1          68          69חקלאות

           -           -           -           -           -           26          32          -          41          41כרייה וחציבה

        (42)         18        (23)         47       266        4,333       6,806      265       8,064       8,329תעשיה
)ז(
       (198)          (2)        (26)       340       534        9,755     13,122      534     12,994     13,528בינוי ונדל"ן

אספקת חשמל 
           -           -           -           -           -           46          93          -         179         179ומים

        (91)           6         23         67         78        4,598       6,577        78       6,598       6,676מסחר
בתי מלון, שרותי 

          (9)           -          (1)           -           6        1,645       1,961          6       1,955       1,961הארחה ואוכל

        (15)         19         13         61         61           97         102        61          57         118תחבורה ואחסנה

          (1)           -           -           -           -          877       1,826          -       2,078       2,078מידע ותקשורת

שרותים עסקיים         (48)          (3)          (7)       119       119        1,735       2,420      119     16,956     17,075שרותים פיננסיים
        (24)           -           8         21         39        5,240       6,219        39       6,314       6,353ואחרים

שרותים ציבוריים 
        (18)           -          (1)           8           8          492         692          8         687         695וקהילתיים

       (447)         38        (15)       664     1,112      28,894     39,917    1,111     55,991     57,102סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

אנשים פרטיים -         (11)           6           1         47         47        1,054       1,062        46       1,016       1,062הלוואות לדיור
          (5)           -           -           5           5          558         632          6         629         635אחר

סך הכל ציבור - 
       (463)         44        (14)       716     1,164      30,506     41,611    1,163     57,636     58,799פעילות בחו"ל

           -           -           -           -           -        9,617     11,516          -     23,304     23,304בנקים בחו"ל

           -           -           -           -           -          397         843          -     13,541     13,541ממשלות בחו"ל
סך הכל פעילות 

       (463)         44        (14)       716     1,164      40,520     53,970    1,163     94,481     95,644בחו"ל
     (4,016)        (37)       (171)     4,333     9,808     280,314    384,199    9,847    476,963    486,810סך הכל

30 בספטמבר 2016
)א(

סיכון אשראי כולל
)ג(

  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(
)ב(

חובות
)ד(

הפסדי אשראי

דירוג ביצוע 
)ו(
אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו וא שנשאלו רךע ניירות, ח"אג, תחובו: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון (א)
 של חבות תמגבלו צורךל שחושב כפי זנייםמא חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליון 15,753 ,6,586 , - ,32,785 ,40,520בסך  לווה
 מכר סכמיה במסגרת שונרכ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .גזריםנ מכשירים ןבגי מעטל, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת שבגינן יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור קעומ לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .בנקה למדיניות בהתאם דשח אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון (ו)
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל (ז)
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1מזה:

בעייתי )ה(סך הכל
)ב(סך הכל1

חובות
)ה(

פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח
בגין פעילות לווים 

בישראל

         (43)         (13)          19          43          86         1,702        1,996         87        1,914        2,001חקלאות

          (1)            -          (3)            -           9           272          595          9          684          693כרייה וחציבה

       (506)         (38)          32        413      2,682       15,864      24,881     2,689      22,826      25,515תעשיה

       (338)         (19)          54        679      1,659       16,973      48,262     1,659      46,698      48,357בינוי ונדל"ן - בינוי
בינוי ונדל"ן - 

       (630)            4         (18)      1,241      1,912       24,182      26,856     1,912      25,007      26,919פעילות בנדל"ן
אספקת חשמל 

         (34)            -            -            -          63         3,173        4,735         63        5,677        5,740ומים

בתי מלון, שרותי        (328)            5         (49)        221      1,179       21,472      26,375     1,211      25,348      26,559מסחר
הארחה 

         (36)            5           9        150        196         2,590        2,941       196        2,772        2,968ואוכל

         (50)          10          12        287        413         5,919        6,692       413        6,363        6,776תחבורה ואחסנה

       (148)           (9)           7        333        346         4,264        6,048       348        6,125        6,473מידע ותקשורת

שרותים עסקיים        (270)          17       (126)          65          77         9,239      15,447         77      23,275      23,352שרותים פיננסיים
         (78)          22          27          36        104         5,173        7,358       116        7,285        7,401ואחרים

שרותים ציבוריים 
         (42)            2            -          12          30         6,363        7,600         30        7,617        7,647וקהילתיים

     (2,504)         (14)         (36)      3,480      8,756      117,186     179,786     8,810     181,591     190,401סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

אנשים פרטיים -        (501)            4          11            -        754       79,496      82,072       754      81,318      82,072הלוואות לדיור
       (654)        183        199          74        404       36,542      69,490       404      69,099      69,503אחר

סך הכל ציבור - 
     (3,659)        173        174      3,554      9,914      233,224     331,348     9,968     332,008     341,976פעילות בישראל

          (2)            -           2            -            -         2,288        3,284           -        7,170        7,170בנקים בישראל

            -            -            -            -            -           283          283           -      39,240      39,240ממשלת ישראל
סך הכל פעילות 

     (3,661)        173        176      3,554      9,914      235,795     334,915     9,968     378,418     388,386בישראל

30 בספטמבר 2015
)א(

סיכון אשראי כולל
)ג(

  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(
)ב(

חובות
)ד(

הפסדי אשראי

דירוג ביצוע 
אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו וא שנשאלו רךע ניירות, ח"אג, תחובו: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון (א)
 של חבות תמגבלו צורךל שחושב כפי זנייםמא חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין םנכסי, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליוני 104,789 ,7,361,  1,420,  39,023,  235,793 לווה
 מכר סכמיה במסגרת שורכנ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .גזריםנ מכשירים בגין מעטל, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת שבגינן יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת הבהשגח או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .בנקה למדיניות בהתאם דשח אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון (ו)
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל (ז)
 .בנייה בהליכי הנמצאות רכישה וצותלקב שהועמדו ח"ש מיליון 1,214בסך , לדיור הלוואות יתרת כוללת המסחריים החובות יתרת (ח)
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1מזה:

סך הכל
)ה(

)ב(סך הכל1בעייתי
חובות

)ה(
פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח

)2(-113109411350441חקלאות

-----1010-11כרייה וחציבה

)123(4)8(8,9338,4684658,3075,253465129תעשיה

)269(13,58913,03855113,0288,914551521936בינוי ונדל"ן אספקת חשמל 
)1(----374374-13783ומים

)97(50)8(7,3967,302947,3624,9229493מסחר בתי מלון, שרותי 
הארחה 

)10(-)2(1,2391,201381,2321,1413838ואוכל

)25(5)2(256162942361299494תחבורה ואחסנה

)1(-)1(1,8671,86521,71879222מידע ותקשורת

)74(16,69116,593983,4602,34898982610שרותים פיננסיים שרותים עסקיים 
)15()1()3(5,1235,046774,9104,4207734ואחרים

שרותים ציבוריים 
)18(49)17(902901184444111וקהילתיים

)635(153)5(56,49355,0691,42441,34828,4941,4241,014סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

)16(1,2221,171511,2221,2165130-2הלוואות לדיור אנשים פרטיים - 
)8(4)2(997973249898882423אחר

סך הכל ציבור - 
)659(159)7(58,71257,2131,49943,55930,5981,4991,067פעילות בחו"ל

)1(-)3(--24,06724,067-12,03210,167בנקים בחו"ל

-----10,14010,140-494191ממשלות בחו"ל
סך הכל פעילות 

)660(159)10(92,91991,4201,49956,08540,9561,4991,067בחו"ל
)4,321(481,305469,83811,467391,000276,75111,4134,621166332סך הכל

בגין פעילות לווים 
בחו"ל

30 בספטמבר 2015
)א(

סיכון אשראי כולל
)ג(

  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(
)ב(

חובות
)ד(

הפסדי אשראי

דירוג ביצוע 
אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו וא שנשאלו רךע ניירות, ח"אג, תחובו: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון (א)
 של חבות תמגבלו צורךל שחושב כפי זנייםמא חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 .בהתאמה ח"ש מיליוני 19,436 ,7,951,  -,  24,574,  40,958 לווה
 מכר סכמיה במסגרת שונרכ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .גזריםנ מכשירים בגין מעטל, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים ראיאש סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת בגינןש יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 

 



 
 

47 
 

מי
או

ל
 

30 
בר

מ
ט

פ
ס

ב
 

20
16

  ׀  
ח
דו

 
 על

ם
ני

כו
סי

ה
 

31 בדצמבר 2015

1מזה:

סך הכל
)ה(

)ב(סך הכל1בעייתי
חובות

)ה(
פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח
בגין פעילות לווים 

בישראל

         (40)           (8)          16          50        123         1,775        2,070       124        1,951        2,075חקלאות

            -            -          (2)            -            -           501          583           -          713          713כרייה וחציבה

       (527)         (60)           1        577      1,646       15,669      24,066     1,646      22,852      24,498תעשיה
)ז(
       (348)         (15)          65        639      1,815       15,688      47,155     1,816      45,433      47,249בינוי ונדל"ן - בינוי

בינוי ונדל"ן - 
       (582)          70          18      1,053      1,631       24,653      27,485     1,631      25,925      27,556פעילות בנדל"ן

אספקת חשמל 
         (28)            -          (7)            -          60         3,162        4,735         60        4,925        4,985ומים

)ח(
בתי מלון, שרותי        (306)          12         (42)        244        908       21,531      26,374       938      25,614      26,552מסחר

הארחה 
         (31)            3           4        138        190         2,666        3,030       190        2,840        3,030ואוכל

         (39)          15          15        268        337         5,897        6,645       337        6,420        6,757תחבורה ואחסנה

         (81)           (7)         (82)        255        263         4,128        5,871       267        5,895        6,162מידע ותקשורת

שרותים עסקיים        (267)         (12)       (151)          62          75         9,570      14,709         75      20,683      20,758שרותים פיננסיים
         (92)          30          40          34          92         5,462        7,701         92        7,628        7,720ואחרים

שרותים ציבוריים 
         (44)          17          (4)          11          26         6,523        7,742         26        7,755        7,781וקהילתיים

     (2,385)          45       (129)      3,331      7,166      117,225     178,166     7,202     178,634     185,836סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

אנשים פרטיים -        (497)          10          14            -        779       80,633      83,292       779      82,513      83,292הלוואות לדיור
       (701)        245        309          63        452       36,991      65,807       452      65,363      65,815אחר

סך הכל ציבור - 
     (3,583)        300        194      3,394      8,397      234,849     327,265     8,433     326,510     334,943פעילות בישראל

          (2)            -           2            -            -         2,146        3,347           -        7,048        7,048בנקים בישראל

            -            -            -            -            -           262          262           -      37,243      37,243ממשלת ישראל
סך הכל פעילות 

     (3,585)        300        196      3,394      8,397      237,257     330,874     8,433     370,801     379,234בישראל

)א(
סיכון אשראי כולל

)ג(
חובות)ב(  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(

)ד(
הפסדי אשראי

דירוג ביצוע 
)ו(
אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, ח"אג, חובות: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון (א)
 לש חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליוני 99,095 ,5,081, 1,764, 36,036, 237,258 בסך לווה
 מכר סכמיה במסגרת שונרכ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .גזריםנ מכשירים בגין מעטל, לווה של ותחב מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת שבגינן יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .בנקה למדיניות בהתאם דשח אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון (ו)
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל (ז)
 יה.בוצות רכישה הנמצאות בהליכי בנימיליון ש"ח שהועמדו לק 1,014 ים כוללת יתרת הלוואות לדיור, בסךיתרת החובות המסחרי (ח)
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1מזה:

סך הכל
)ה(

)ב(סך הכל1בעייתי
חובות

)ה(
פגוםבעייתי

במיליוני ש"ח
בגין פעילות לווים 

בחו"ל

          (2)            1           2           2           2            72          127          2          125          127חקלאות

            -            -            -            -            -            28           37           -           76           76כרייה וחציבה

         (92)          27          (4)          98        330         4,582        6,984       330        7,909        8,239תעשיה
)ז(
       (230)          79          10        434        637         9,571      12,761       637      12,654      13,291בינוי ונדל"ן

אספקת חשמל 
            -            -            -            -            -            56           88           -          371          371ומים

בתי מלון, שרותי          (79)          85          (2)          31          32         5,017        7,623         32        7,680        7,712מסחר
הארחה 

         (10)            -          (1)          24          28         1,441        1,577         28        1,549        1,577ואוכל

         (31)            9          (2)          86          86           192          217         86          149          235תחבורה ואחסנה

          (1)            -          (1)            -            -           661        1,766           -        2,076        2,076מידע ותקשורת

שרותים עסקיים          (68)            7          45          92          92         1,587        2,768         92      16,902      16,994שרותים פיננסיים
         (16)           (1)          (2)           2          51         4,460        5,407         51        5,426        5,477ואחרים

שרותים ציבוריים 
         (19)          14         (39)           1           1           387          501          1          511          512וקהילתיים

       (548)        221           6        770      1,259       28,054      39,856     1,259      55,428      56,687סך הכל מסחרי
אנשים פרטיים - 

אנשים פרטיים -          (16)            2            -          29          50         1,172        1,176         50        1,126        1,176הלוואות לדיור
          (6)            8            -          22          22           995        1,108         22        1,098        1,120אחר

סך הכל ציבור - 
       (570)        231           6        821      1,331       30,221      42,140     1,331      57,652      58,983פעילות בחו"ל

          (1)            -          (3)            -            -         8,170      10,119           -      22,269      22,269בנקים בחו"ל

            -            -            -            -            -           191          480           -      11,667      11,667ממשלות בחו"ל
סך הכל פעילות 

       (571)        231           3        821      1,331       38,582      52,739     1,331      91,588      92,919בחו"ל
     (4,156)        531        199      4,215      9,728      275,839     383,613     9,764     462,389     472,153סך הכל

31 בדצמבר 2015
)א(

סיכון אשראי כולל
)ג(

  וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(
)ב(

חובות
)ד(

הפסדי אשראי

דירוג ביצוע 
)ו(
אשראי

הוצאות 
)הכנסות( 

בגין 
הפסדי 
אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

אשראי

 

 במסגרת נרכשו וא שנשאלו רךע ניירות, ח"אג, תחובו: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני ראיאש סיכון (א)
 של חבות תמגבלו צורךל שחושב כפי זנייםמא חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליוני 18,049, 6,169,  -, 30,120, 38,581 בסך לווה
 מכר סכמיה במסגרת שונרכ או שנשאלו ךער וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי (ב)

 .חוזר
 .זריםגנ מכשירים בגין מעטל, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון (ג)
 "(.אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים) מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל (ד)
 הפיגור ומקע לפי פרשהה קיימת שבגינן יורלד הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון (ה)

 .יותר וא ימים 90 של בפיגור צאותהנמ הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .בנקה למדיניות בהתאם דשח אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון (ו)
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל (ז)
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  (3)נדבך  למדינות זרותחשיפה  - 19טבלה 

חשיפה מאזנית)א(

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

לבנקיםלממשלות)ג(

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

מקומיות

חשיפה 
מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות
במיליוני ש"ח

המדינה
8,7072,9379,79424,69213,23011,462ארצות הברית

2463,1303,8047,0981,7595,339בריטניה
---1,452471993צרפת
850893694920-שוויץ

---2,009708-גרמניה
2,0415,0144,9231,173631542אחרות

12,44614,41121,11533,03215,66917,363סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2921,0687401,150630520סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
---3748357ה-GIIPS)ד(

30 בספטמבר 2016

סך כל 
החשיפה 
המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
בעייתי

מזה:
יתרת 
חובות 
פגומים

סך 
החשיפה 

החוץ 
מאזנית

מזה: סיכון 
אשראי חוץ 

מאזני 
מעל שנהעד שנהבעייתי

במיליוני ש"ח
המדינה

32,9007623286,742-5,28616,152ארצות הברית
12,5192262253,357-2,9274,253בריטניה

2,916661,073-1,8811,035צרפת
384-1,081662--1,763שוויץ

187-1,756961--2,717גרמניה
12,5202121942,927-4,1707,808אחרות

65,3351,20675314,670-17,10130,871סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2,6201691541,965-3041,796סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
175-537202--739ה-GIIPS)ד(

30 בספטמבר 2016

חשיפה מאזנית של שלוחות התאגיד 
הבנקאי במדינה זרה לתושבים 

מקומיים

לאחרים

חשיפה מאזנית מעבר 
לגבול

תקופת פרעון

חשיפה חוץ מאזנית)א()ב(חשיפה מאזנית)א(

 

ולפני  שה להפסדי אשראיפעת ההפרני השיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפס (א)
 ון חוץ מאזני.כיבי סיכולל רהביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כ השפעת

 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (ב)
 כולל ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים. (ג)
 דינות: פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד.כוללת את המ GIIPS-החשיפה למדינות ה (ד)
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חשיפה מאזנית מעבר לגבול

לבנקיםלממשלות)ג(

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

מקומיות

חשיפה 
מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות
במיליוני ש"ח

המדינה
7,7643,7318,95421,10210,22010,882ארצות הברית

394,7723,9416,6062,1004,506בריטניה
---5716941,269צרפת
2911,2286484644-שווייץ

---7111,445-גרמניה
6254,0765,4861,402678724אחרות

8,99914,27522,32329,75813,00216,756סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2111,0038181,308671637סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
---176119369ה-GIIPS)ד(

30 בספטמבר 2015

סך כל 
החשיפה 
המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
בעייתי

מזה:
יתרת 
חובות 
פגומים

סך 
החשיפה 

החוץ 
מאזנית

מזה: סיכון 
אשראי חוץ 

מאזני 
מעל שנהעד שנהבעייתי

במיליוני ש"ח
המדינה

31,3316923436,623-8,25412,195ארצות הברית
13,2583102934,143-1,7766,976בריטניה

2,5341071,228-9161,618צרפת
367-827692--2,163שווייץ

442-1,362794--2,156גרמניה
10,9114344202,494-2,7507,437אחרות

62,3531,4461,06315,297-15,88529,712סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2,6693353221,679-6061,426סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
45-298366--664ה-GIIPS)ד(

חשיפה מאזנית)א(

חשיפה חוץ מאזנית)א()ב(חשיפה מאזנית)א(

30 בספטמבר 2015

חשיפה מאזנית של שלוחות התאגיד 
הבנקאי במדינה זרה לתושבים 

מקומיים

לאחרים

חשיפה מאזנית מעבר 
לגבול

תקופת פרעון

 

פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות  (א)
 השפעת הביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני.

 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (ב)
 שמיים ובנקים מרכזיים.כולל ממשלות, מוסדות ר (ג)
  כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. GIIPS-החשיפה למדינות ה (ד)
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חשיפה מאזנית מעבר לגבול

לבנקיםלממשלות)ג(

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

מקומיות

חשיפה 
מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 
התחייבויות 

מקומיות

המדינה
9,6522,57710,74822,02011,31010,710ארצות הברית

392,9423,0227,0152,1434,872בריטניה
---552635942צרפת
3341,194535101434-שווייץ 
---1,5191,583-גרמניה
3894,0015,2181,272651621אחרות 

10,63212,00822,70730,84214,20516,637סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2129437191,180647533סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
---9757408ה-GIIPS)ד(

31 בדצמבר 2015

סך כל 
החשיפה 
המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
בעייתי

מזה:
יתרת 
חובות 
פגומים

סך 
החשיפה 

החוץ 
מאזנית

מזה: סיכון 
אשראי חוץ 

מאזני 
מעל שנהעד שנהבעייתי

במיליוני ש"ח
המדינה

33,6877332996,153-6,94116,036ארצות הברית
10,8752472293,846-1,7174,286בריטניה

2,1291081,126-8721,257צרפת
412-962566--1,962שווייץ 
259-1,8821,220--3,102גרמניה
10,2292942823,068-2,3897,219אחרות 

61,9841,28481814,864-14,76330,584סך כל החשיפה למדינות זרות
LDC 2,4072101992,128-5211,353סך כל החשיפה למדינות

סך כל החשיפה למדינות
250-222340--562ה-GIIPS)ד(

חשיפה מאזנית מעבר 
לגבול

חשיפה מאזנית)א(

חשיפה חוץ מאזנית)א()ב(חשיפה מאזנית)א(

תקופת פרעון

31 בדצמבר 2015

חשיפה מאזנית של שלוחות התאגיד 
הבנקאי במדינה זרה לתושבים 

מקומיים

לאחרים
במיליוני ש"ח

 
ולפני  שה להפסדי אשראיפעת ההפרני השן אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפסיכו (א)

 ון חוץ מאזני.כיבי סיכולל רהשפעת הביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כ
 כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  (ב)
 כולל ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים. (ג)
 כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. GIIPS-החשיפה למדינות ה (ד)



 

52 

  איכות אשראי ופיגורים - )א(חובות - 20טבלה 

30 בספטמבר 2016

לא
בעייתיים

לא 
סך הכלפגומים)ג(פגומים

בפיגור של 
90 ימים או 

יותר)ד(

בפיגור של 
30 ועד 89 

ימים)ה(

במיליוני ש"ח

פעילות לווים בישראל 
ציבור - מסחרי

15,73225519416,1811941בינוי ונדל"ן - בינוי

22,94434771624,0071015בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן

9,532451410,05022שרותים פיננסיים 

64,8261,8101,81668,45249127מסחרי - אחר 

113,0342,4163,240118,69080185סך הכל מסחרי
79,897697-80,594685466אנשים פרטיים - הלוואות לדיור)ו(

37,50048412138,105110229אנשים פרטיים - אחר

230,4313,5973,361237,389875880סך הכל ציבור - פעילות בישראל

--2,179--2,179בנקים בישראל

--226--226ממשלת ישראל

232,8363,5973,361239,794875880סך הכל פעילות בישראל

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור - מסחרי

9,391253399,7552617בינוי ונדל"ן

18,39142432419,13958179מסחרי - אחר 

27,78244966328,89484196סך הכל מסחרי

1,5602501,612228אנשים פרטיים

29,34245171330,50686224סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל

--9,617--9,617בנקים בחו"ל

--397--397ממשלות בחו"ל

39,35645171340,52086224סך הכל פעילות בחו"ל

259,7734,0484,074267,8959611,104סך הכל ציבור 

--11,796--11,796סך הכל בנקים 

--623--623סך הכל ממשלות

272,1924,0484,074280,3149611,104סך הכל

בעייתיים)ב(
חובות לא פגומים - 

מידע נוסף

 

מי מכר רכשו במסגרת הסכנשאלו או רך שנלציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ע אשראי (א)
 חוזר. 

 שבגינן לדיור ותהלווא, יגורהפ עומק לפי פרשהה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום אשראי סיכון (ב)
 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא

 , חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. ככלל (ג)
 .ריבית הכנסות צוברים. פגומים שאינם בעייתיים כחובות מסווגים (ד)
 חובות בעייתיים שאינם פגומים.מיליון ש"ח סווגו כ 584ימים בסך  89ועד  30של רים הכנסות ריבית. חובות בפיגור צוב (ה)
אשר נעשה ל לווה, כסדר להחזר פיגורים שמיליון ש"ח עם הפרשה לפי עומק פיגור, בהן נחתם ה 119כולל יתרת הלוואות לדיור בסך  (ו)

  שטרם הגיע מועד פירעונה. שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה
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30 בספטמבר 2015

לא
בעייתיים)ז(

לא 
סך הכלפגומים)ג(פגומים

בפיגור של 
90 ימים או 

יותר)ד(

בפיגור של 
30 ועד 89 

ימים)ה(

במיליוני ש"ח

פעילות לווים בישראל 
ציבור - מסחרי

16,07133057216,9731264בינוי ונדל"ן - בינוי

22,5294581,19524,182918בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן

9,16212659,23916שרותים פיננסיים 

62,6712,7731,34866,79237101מסחרי - אחר 

110,4333,5733,180117,18659189סך הכל מסחרי
78,742754-79,496748529אנשים פרטיים - הלוואות לדיור)ו(

36,1493237036,54287190אנשים פרטיים - אחר

225,3244,6503,250233,224894908סך הכל ציבור - פעילות בישראל

--2,288--2,288בנקים בישראל

--283--283ממשלת ישראל

227,8954,6503,250235,795894908סך הכל פעילות בישראל

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור - מסחרי

8,39185158,914539בינוי ונדל"ן

18,73435748919,580107441מסחרי - אחר 

27,1253651,00428,494112480סך הכל מסחרי

2,03119542,104185אנשים פרטיים

29,1563841,05830,598130485סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל

--10,167--10,167בנקים בחו"ל

--191--191ממשלות בחו"ל

39,5143841,05840,956130485סך הכל פעילות בחו"ל

254,4805,0344,308263,8221,0241,393סך הכל ציבור 

--12,455--12,455סך הכל בנקים 

--474--474סך הכל ממשלות

267,4095,0344,308276,7511,0241,393סך הכל

בעייתיים)ב(
חובות לא פגומים - 

מידע נוסף

 

מי מכר רכשו במסגרת הסכנשאלו או שנ רךלציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ע אשראי (א)
 חוזר. 

 שבגינן לדיור ותהלווא, יגורהפ עומק לפי פרשהה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום אשראי סיכון (ב)
 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא

 ברים הכנסות ריבית. , חובות פגומים אינם צוככלל (ג)
 .ריבית הכנסות צוברים. פגומים שאינם בעייתיים כחובות מסווגים (ד)
 חובות בעייתיים שאינם פגומים.מיליון ש"ח סווגו כ 575ימים בסך  89ועד  30צוברים הכנסות ריבית. חובות בפיגור של  (ה)
אשר נעשה ל לווה, כדר להחזר פיגורים שן נחתם הסמיליון ש"ח עם הפרשה לפי עומק פיגור, בה 158כולל יתרת הלוואות לדיור בסך  (ו)

 שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פירעונה.
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31 בדצמבר 2015

לא
בעייתיים

לא 
סך הכלפגומים)ג(פגומים

בפיגור של 
90 ימים או 

יותר)ד(

בפיגור של 
30 ועד 89 

ימים)ה(

במיליוני ש"ח

פעילות לווים בישראל 
ציבור - מסחרי

14,70542056315,6881133בינוי ונדל"ן - בינוי

23,18255391824,653613בינוי ונדל"ן - פעילויות בנדל"ן

9,49513629,57021שרותים פיננסיים

64,0141,7981,50267,31442108מסחרי - אחר

111,3962,7843,045117,22561155סך הכל מסחרי
79,852781-80,633753481אנשים פרטיים - הלוואות לדיור)ו(

36,5463856036,991105187אנשים פרטיים - אחר

227,7943,9503,105234,849919823סך הכל ציבור - פעילות בישראל

--2,146--2,146בנקים בישראל

--262--262ממשלת ישראל

230,2023,9503,105237,257919823סך הכל פעילות בישראל

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור - מסחרי

9,071664349,5714113בינוי ונדל"ן

17,78536833018,4832128מסחרי - אחר 

26,85643476428,0546241סך הכל מסחרי

2,09619522,167174אנשים פרטיים

28,95245381630,22123245סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל

--8,170--8,170בנקים בחו"ל

--191--191ממשלות בחו"ל

37,31345381638,58223245סך הכל פעילות בחו"ל

256,7464,4033,921265,0709421,068סך הכל ציבור 

--10,316--10,316סך הכל בנקים 

--453--453סך הכל ממשלות

267,5154,4033,921275,8399421,068סך הכל

בעייתיים)ב(
חובות לא פגומים - 

מידע נוסף

 

מי מכר רכשו במסגרת הסכנשאלו או רך שנלציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ע אשראי (א)
 חוזר. 

 שבגינן לדיור ותהלווא, יגורהפ עומק לפי פרשהה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום אשראי סיכון (ב)
 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא

 , חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. ככלל (ג)
 .ריבית הכנסות צוברים. פגומים שאינם בעייתיים כחובות מסווגים (ד)
 .פגומים שאינם בעייתיים חובותכ סווגו ח"ש ליונימי 503 בסך ימים 89 ועד 30 של בפיגור חובות. ריבית הכנסות צוברים (ה)
 נעשה רכאש, לווה של פיגורים להחזר דרהס נחתם בהן, פיגור עומק לפי הפרשה עם ח"ש מיליון 144 בסך לדיור הלוואות יתרת וללכ (ו)

 .פירעונה מועד הגיע שטרם ההלוואה יתרת בגין הסילוקין בלוח שינוי
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  להפסדי אשראי הפרשהתנועה ב - 21טבלה 

סך

הכלסך הכלפרטי אחרדיורמסחרי

במיליוני ש"ח

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת 
2,7175137794,00924,011תקופת הדיווח

100106-106(5)11הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(378)-(378)(210)(22)(146)מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

166-112278-278קודמות

(100)-(100)(98)(22)20מחיקות חשבונאיות נטו

(1)-(1)--(1)התאמות מתרגום דוחות כספיים

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף 
2,7474867814,01424,016תקופת הדיווח1

1מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים    
449-38487-487

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2015 )בלתי מבוקר(

סך

הכלסך הכלפרטי אחרדיורמסחרי

במיליוני ש"ח
יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת 

3,2675166174,40034,403תקופת הדיווח

611673-73(49)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(287)-(287)(153)(4)(130)מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

45-81126-126קודמות

(161)-(161)(72)(4)(85)מחיקות חשבונאיות נטו

16-6(1)6התאמות מתרגום דוחות כספיים

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף 
3,1395176624,31834,321תקופת הדיווח1

1מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים    
467-38505-505

בנקים אשראי לציבור
וממשלות

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016 )בלתי מבוקר(

הפרשה להפסדי אשראי

בנקים אשראי לציבור
וממשלות

הפרשה להפסדי אשראי
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סך

הכלסך הכלפרטי אחרדיורמסחרי

במיליוני ש"ח

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת 
2,9335137074,15334,156תקופת הדיווח

(171))1((170)1282(453)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(910)-(910)(516)(27)(367)מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

638-309947-947קודמות

37-37(207)(27)271מחיקות חשבונאיות נטו

(6)-(6)(1)(1)(4)התאמות מתרגום דוחות כספיים

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף 
2,7474867814,01424,016תקופת הדיווח1

1מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים    
449-38487-487

סך

הכלסך הכלפרטי אחרדיורמסחרי

במיליוני ש"ח

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת 
3,3175136524,48244,486תקופת הדיווח

166(1)11197167(41)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(860)-(860)(462)(6)(392)מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

253-275528-528קודמות

(332)-(332)(187))6((139)מחיקות חשבונאיות נטו

1-1-)1(2התאמות מתרגום דוחות כספיים

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף 
3,1395176624,31834,321תקופת הדיווח1

1מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים    
467-38505-505

הפרשה להפסדי אשראי

בנקים אשראי לציבור
וממשלות

הפרשה להפסדי אשראי

בנקים אשראי לציבור
וממשלות

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016 )בלתי מבוקר(

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2015 )בלתי מבוקר(
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 גילוי לגבי תיקים המטופלים בהתאם לגישה הסטנדרטית -סיכון אשראי 

ות של שלוש חבר י אשראיירוגלצורך שקלול הסיכון של חשיפות המטופלות בגישה הסטנדרטית, הבנק משתמש בד

 :דירוג אשראי חיצוניות

 Standard & Poor’s Ratings Services 

 Moody's Investors Service 

 Fitch Ratings 

על יוחסים מטור ציבורי, ויות סקויש חברות ני"ע ממשלות, בנקים, ,משקלי סיכון לחובות המבוססים על דירוג מדינה

 ארוך. לטווחMoody's  י דירוגיפ

 :ת, באופן הבאת החברושלוש דירוגי טווח ארוך של על פימשקלי סיכון לחובות תאגידים מדורגים מיוחסים 

 וג אחד, דירוג זה ישמש לקביעת משקל הסיכון של החוב.כאשר לחוב יש דיר

ון הגבוה חר משקל הסיכים, ייבן שונשתי חברות שונות, שמופו למשקלי סיכו על ידיכאשר יש שני דירוגים שניתנו 

 יותר.

לדירוג  סיכון המתאיםמשקל ה ילקחכאשר יש שלושה דירוגים, יתייחסו לשני הדירוגים הטובים ביותר ומביניהם י

 הנחות מבין השניים.

 חתה מההוןוכן הפ יכוןסכום היתרות של התאגיד הבנקאי לפני ולאחר הפחתת סיכון אשראי בכל משקל ס

 אשראי בהתאם לגישה הסטנדרטית:  סיכון

, יהנגד לצד בהתאם החשיפה וחפיל תוך, הסיכון משקל פי על האשראי חשיפת פירוט את מציגות שלהלן הטבלאות

 .מוכרים בטחונות בגין אשראי סיכון הפחתת ואחרי לפני
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 :(3)נדבך  )ב(סכום החשיפה לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי - 22טבלה 

0%20%35%40%50%

370--95,8882,184חובות של ריבונויות

5,190--8,914-חובות של ישויות סקטור ציבורי

2,550--2,55312,712חובות של תאגידים בנקאיים

---888-חובות של חברת ניירות ערך

1,529--2,127-חובות של תאגידים

-----חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

-----חשיפות קמעונאיות ליחידים

-----הלוואות לעסקים קטנים

35,615-15,561--משכנתאות לדיור

-2,365-90-איגוח

---2,8571נכסים אחרים

101,29829,19135,6159025,200סך הכל

0%20%35%40%50%

392   -    - 76,7143,353חובות של ריבונויות

4,587   -    - 4,945   - חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,592   -    - 1,26311,530חובות של תאגידים בנקאיים

   -    -    - 986   - חובות של חברת ניירות ערך

1,839   -    - 1,165   - חובות של תאגידים

   -    -    -    -    - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

   -    -    -    -    - חשיפות קמעונאיות ליחידים

   -    -    -    -    - הלוואות לעסקים קטנים

13,296   - 36,821   -    - משכנתאות לדיור

20794   - 3,032   - איגוח

   -    -    -    - 2,583נכסים אחרים

80,56025,01136,82120723,800סך הכל

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2015

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג מוש בערבויות(פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שי

 הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים השונים. (ב)
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75%100%150%225%250%350%650%1250%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

-813------99,255

-201-----14,125

-59125-----18,431

--------888

-133,8192,433-----139,908

-68,386558-----68,944

73,84377271-----74,191

21,12876198-----21,402

32,4082,403191-----86,178

-------7363,191

-9,444473-4,264---17,039

127,379215,6294,150-4,264--736543,552

ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

 -   496 -    -    -    -    -    -   80,955

 -   1 -    -    -    -    -    -   9,533

 -   41444 -    -    -    -    -   16,843

 -    -    -    -    -    -    -    -   986

 -   145,0402,051 -    -    -    -    -   150,095

 -   70,565792 -    -    -    -    -   71,357

73,69092182 -    -    -    -    -   73,964

20,25491147 -    -    -    -    -   20,492

28,9165,773224 -    -    -    -    -   85,030

 -    -    -    -    -    -    -    -   3,333

 -   10,616471 -   3,113 -    -    -   16,783

122,860233,0883,911-3,113---529,371
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0%20%35%40%50%

414--87,1833,098חובות של ריבונויות

4,596--6,298-חובות של ישויות סקטור ציבורי

5,238--1,8088,312חובות של תאגידים בנקאיים

---1,021-חובות של חברת ניירות ערך

1,732--1,358-חובות של תאגידים

-----חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

-----חשיפות קמעונאיות ליחידים

-----הלוואות לעסקים קטנים

37,460-14,360--משכנתאות לדיור

3,161-17851-איגוח

----3,131נכסים אחרים

92,12223,24837,46017826,391סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

 

צוע שראי כתוצאה מביון אסיכ פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים השונים. (ב)
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ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

-482------91,177

-1------10,895

-48134-----15,873

--------1,021

-139,7492,062-----144,901

-70,466733-----71,199

70,87373196-----71,142

20,61689160-----20,865

33,0082,197219-----87,244

-------13,391

-10,355486-3,147---17,119

124,497223,8933,890-3,147--1534,827
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 :(3)נדבך  )ב(הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי לאחרסכום החשיפה  - 32טבלה 

0%20%35%40%50%

370--95,8882,184חובות של ריבונויות

5,190--8,914-חובות של ישויות סקטור ציבורי

2,550--2,55312,712חובות של תאגידים בנקאיים

---888-חובות של חברת ניירות ערך

1,529--2,127-חובות של תאגידים

-----חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

-----חשיפות קמעונאיות ליחידים

-----הלוואות לעסקים קטנים 

35,615-15,561--משכנתאות לדיור

-2,365-90-איגוח

---2,8571נכסים אחרים

101,29829,19135,6159025,200סך הכל

0%20%35%40%50%

392   -    - 76,7143,353חובות של ריבונויות

4,587   -    - 4,945   - חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,592   -    - 1,26311,530חובות של תאגידים בנקאיים

   -    -    - 986   - חובות של חברת ניירות ערך

1,839   -    - 1,165   - חובות של תאגידים

   -    -    -    -    - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

   -    -    -    -    - חשיפות קמעונאיות ליחידים

   -    -    -    -    - הלוואות לעסקים קטנים 

13,296   - 36,821   -    - משכנתאות לדיור

20794   - 3,032   - איגוח

   -    -    -    - 2,583נכסים אחרים

80,56025,01136,82120723,800סך הכל

30 בספטמבר 2015

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח

במיליוני ש"ח

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 יכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים השונים.הפחתה בס (ב)
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75%100%150%225%250%350%650%1250%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

-813------99,255

-201-----14,125

-59125-----18,431

--------888

-133,3242,387-----139,367

-68,380558-----68,938

73,83166270-----74,167

21,10436197-----21,337

32,4062,226182-----85,990

-------7363,191

-9,444473-4,264---17,039

127,341214,9004,093-4,264--736542,728

ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

 -   496 -    -    -    -    -    -   80,955

 -   1 -    -    -    -    -    -   9,533

 -   41444 -    -    -    -    -   16,843

 -    -    -    -    -    -    -    -   986

 -   144,0981,966 -    -    -    -    -   149,068

 -   70,548792 -    -    -    -    -   71,340

73,68657182 -    -    -    -    -   73,925

20,24827146 -    -    -    -    -   20,421

28,9165,766224 -    -    -    -    -   85,023

 -    -    -    -    -    -    -    -   3,333

 -   10,616471 -   3,113 -    -    -   16,783

122,850232,0233,825-3,113---528,210
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0%20%35%40%50%

414--87,1833,098חובות של ריבונויות

4,596--6,298-חובות של ישויות סקטור ציבורי

5,238--1,8088,312חובות של תאגידים בנקאיים

---1,021-חובות של חברת ניירות ערך

1,732--1,357-חובות של תאגידים

-----חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

-----חשיפות קמעונאיות ליחידים

-----הלוואות לעסקים קטנים 

37,460-14,360--משכנתאות לדיור

3,161-17851-איגוח

----3,131נכסים אחרים

92,12223,24737,46017826,391סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

 
צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)

 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג ש בערבויות(פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימו
 הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים השונים. (ב)
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ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

-482------91,177

-1------10,895

-48134-----15,873

--------1,021

-138,9651,975-----144,029

-70,449732-----71,181

70,86741196-----71,104

20,60423160-----20,787

33,0072,192219-----87,238

-------13,391

-10,355486-3,147---17,119

124,478222,9893,802-3,147--1533,815
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 :(3)נדבך  )ב(סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולאחר הפחתת סיכון אשראי - 42טבלה 

0%20%35%40%50%

370--101,8823,477חובות של ריבונויות

5,118--1,1843,797חובות של ישויות סקטור ציבורי

2,557--2,55310,817חובות של תאגידים בנקאיים

---767-חובות של חברת ניירות ערך

5,508--20,754-חובות של תאגידים

-----חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

-----חשיפות קמעונאיות ליחידים

-----הלוואות לעסקים קטנים

35,614-15,561--משכנתאות לדיור

-2,366-90-איגוח

---2,8571נכסים אחרים

108,47641,97935,6149029,114סך הכל

0%20%35%40%50%

392   -    - 80,5443,442חובות של ריבונויות

4,532   -    - 6312,390חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,604   -    - 1,26310,254חובות של תאגידים בנקאיים

   -    -    - 767   - חובות של חברת ניירות ערך

1,839   -    - 1,130   - חובות של תאגידים

   -    -    -    -    - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

   -    -    -    -    - חשיפות קמעונאיות ליחידים

   -    -    -    -    - הלוואות לעסקים קטנים

13,295   - 36,817   -    - משכנתאות לדיור

20791   - 2,539   - איגוח

   -    -    -    - 2,583נכסים אחרים

85,02120,52236,81720723,753סך הכל

30 בספטמבר 2015

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח

במיליוני ש"ח

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 השונים.הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים  (ב)
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75%100%150%225%250%350%650%1250%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

-473------106,202

-201-----10,120

-5913-----16,521

--------767

-100,7942,368-----129,424

-67,682556-----68,238

72,44259269-----72,770

19,180106193-----19,479

32,3622,225182-----85,944

--------2,456

-9,444473-4,264---17,039

123,984181,3944,045-4,264---528,960

ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

 -   392 -    -    -    -    -    -   84,770

 -   1 -    -    -    -    -    -   7,554

 -   4145 -    -    -    -    -   15,540

 -    -    -    -    -    -    -    -   767

 -   133,2091,947 -    -    -    -    -   138,125

 -   69,352770 -    -    -    -    -   70,122

71,82452181 -    -    -    -    -   72,057

17,97225142 -    -    -    -    -   18,139

28,8735,758224 -    -    -    -    -   84,967

 -    -    -    -    -    -    -    -   2,837

 -   10,616471 -   3,113 -    -    -   16,783

118,669219,8193,740-3,113---511,661
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0%20%35%40%50%

 414             -              -            3,098         93,594      חובות של ריבונויות

 4,524           -              -            3,093         988          חובות של ישויות סקטור ציבורי

 5,171           -              -            5,036         1,808        חובות של תאגידים בנקאיים

   -              -              -            864             -           חובות של חברת ניירות ערך

 1,732           -              -            1,357           -           חובות של תאגידים

   -              -              -              -              -           חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

   -              -              -              -              -           חשיפות קמעונאיות ליחידים

   -              -              -              -              -           הלוואות לעסקים קטנים

 14,360         -            37,458         -              -           משכנתאות לדיור

 48            178             -            2,374           -           איגוח

   -              -              -              -            3,131        נכסים אחרים
 26,249       178           37,458       15,822       99,521      סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 כון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השעורים השונים.הפחתה בסי (ב)

 
 



 
 

69 
 

מי
או

ל
 

30 
בר

מ
ט

פ
ס

ב
 

20
16

  ׀  
ח
דו

 
 על

ם
ני

כו
סי

ה
 

 

ניכוי מההון75%100%150%225%250%350%650%

חשיפת 
אשראי 
ברוטו)א(

           -             113            -              -              -              -              -              -         97,219 

           -                1            -              -              -              -              -              -           8,606 

           -             480              4            -              -              -              -              -         12,499 

           -              -              -              -              -              -              -              -             864 

           -        127,199         1,948            -              -              -              -              -        132,236 

           -         69,481           716            -              -              -              -              -         70,197 

      69,156            45           194            -              -              -              -              -         69,395 

      18,381            22           154            -              -              -              -              -         18,557 

      32,973         2,192           219            -              -              -              -              -         87,202 

           -              -              -              -              -              -              -                1         2,601 

           -         10,355           486            -           3,147            -              -              -         17,119 
     120,510      209,888         3,721            -           3,147            -              -                1      516,495 
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 נדרטיתגילויים בגישה הסט - הפחתת סיכון אשראי

 נות.בביטחו יפוללצורך הפחתת סיכון האשראי בגישה הסטנדרטית, הבנק משתמש בגישה המקיפה לט

 מכשירי הביטחון העיקריים המוכרים ככשירים בבנק בגישה הסטנדרטית הם:

 אג"ח ממשלתי.ופקדונות שקליים, פקדונות מט"ח, תוכניות חיסכון 

ות, וודאות משפטית, הזכות למימוש , לרב203 בניהול בנקאי תקיןם ביטחון יוכר ככשיר כאשר עומד בכללים הנדרשי

 בהקדם במקרה כשל ותקפות כלפי צד ג'.

ל מנת להשתמש בחשיפה נטו ע, 203 בניהול בנקאי תקיןהבנק משתמש בכתבי קיזוז העומדים בתנאים הקבועים 

 של הלוואות ופקדונות כבסיס לחישוב הלימות ההון.

עסקאות נגזרים, כאשר ב 203( בהתאם לנספח ג' להוראה NETTING SETערך קיזוז )הבנק משתמש במ כמו כן,

 קיימים הסכמי התחשבנות דו צדדיים תקפים.

 יזוז והתחשבנות בנגזרים(קהסכמי  CSA על מנת להפחית סיכון אשראי בעסקאות נגזרים, הבנק מתקשר בהסכמי

 והסכמי העברת בטחונות מול בנקים ולקוחות.

 נכסי הסיכון בחישוב הגנההמשקל הסיכון של חובות המגובים בערבות למשקל הסיכון של ספק  לצורך החלפת

 סוגי הערבויות הבאות ככשירות:עיקר בבגישה הסטנדרטית, הבנק מכיר ב

  .ערבות אשראוערבות בנקים בארץ  ערבות מדינה,

 .ות בהוראההמפורט ליותעוהתפכשירות הערבות נקבעת בהתאם לעמידה בתנאי הוודאות המשפטית ובדרישות 
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 (3)נדבך  הפחתת סיכון אשראי - 25טבלה 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו לפני 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

חשיפת 
אשראי 
ברוטו 
לאחר 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

 סך 
החשיפה 
שמכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך 
החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 
פיננסי 
כשיר)ב(

חשיפת 
אשראי נטו)ג(

7,362-106,202(415)99,25599,255חובות של ריבונויות

10,120(3)1,184(5,186)14,12514,125חובות של ישויות סקטור ציבורי

16,521(941)420(1,389)18,43118,431חובות של תאגידים בנקאיים

767(121)--888888חובות של חברת ניירות ערך

129,424(8,803)22,796(23,936)139,908139,367חובות של תאגידים

68,238(634)-(66)68,94468,938חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

72,770(1,393)-(4)74,19174,167חשיפות קמעונאיות ליחידים

19,479(1,840)-(18)21,40221,337הלוואות לעסקים קטנים

85,944(33)-(13)86,17885,990משכנתאות לדיור

2,456--(735)3,1913,191איגוח

17,039---17,03917,039נכסים אחרים

528,960(13,768)31,762(31,762)543,552542,728סך הכל

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,שקלול מסגרות לא מנוצלות( לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 לאחר התחשבות במקדמי ביטחון. (ב)
סקות עולאחר קיזוז אי יכון אשרס פחתתה לאחר ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (ג)

 .בנגזרים )נטינג(
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חשיפת 
אשראי 

ברוטו לפני 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

חשיפת 
אשראי 
ברוטו 
לאחר 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

סך 
החשיפה 
שמכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך 
החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 
פיננסי 
כשיר)ב(

חשיפת 
אשראי נטו)ג(

84,770(1)3,920(104)80,95580,955חובות של ריבונויות

7,554(3)631(2,607)9,5339,533חובות של ישויות סקטור ציבורי

15,540(499)417(1,221)16,84316,843חובות של תאגידים בנקאיים

767(219)   -    - 986986חובות של חברת ניירות ערך

138,125(10,499)   - (444)150,095149,068חובות של תאגידים

70,122(1,143)   - (75)71,35771,340חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

72,057(1,865)   - (3)73,96473,925חשיפות קמעונאיות ליחידים

18,139(2,267)   - (15)20,49220,421הלוואות לעסקים קטנים

84,967(53)   - (3)85,03085,023משכנתאות לדיור

2,837   -    - (496)3,3333,333איגוח

16,783   -    -    - 16,78316,783נכסים אחרים

511,661(16,549)4,968(4,968)529,371528,210סך הכל

30 בספטמבר 2015

במיליוני ש"ח

 

צוע שראי כתוצאה מביסיכון א פחתתלפני ה ,ות לא מנוצלות(לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגר (א)
 .(ולאחר קיזוז עסקות בנגזרים )נטינג פעולות מסוימות )לדוגמא על ידי שימוש בערבויות(

 לאחר התחשבות במקדמי ביטחון. (ב)
סקות עולאחר קיזוז י איכון אשרספחתת ה לאחר ,לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים )לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות( (ג)

 .בנגזרים )נטינג(
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חשיפת 
אשראי 

ברוטו לפני 
הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

חשיפת 
אשראי 
ברוטו 
לאחר 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי)א(

סך 
החשיפה 
שמכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך 
החשיפה 
שמכוסה 
בביטחון 
פיננסי 
כשיר)ב(

חשיפת 
אשראי נטו)ג(

6,411-97,219)369(91,17791,177חובות של ריבונויות

8,606)5(989)3,273(10,89510,895חובות של ישויות סקטור ציבורי

12,499)895(391)2,870(15,87315,873חובות של תאגידים בנקאיים

864)157(--1,0211,021חובות של חברת ניירות ערך

132,236)11,389(-)404(144,901144,029חובות של תאגידים

70,197)924(-)60(71,19971,181חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

69,395)1,705(-)4(71,14271,104חשיפות קמעונאיות ליחידים

18,557)2,213(-)17(20,86520,787הלוואות לעסקים קטנים

87,202)32(-)4(87,24487,238משכנתאות לדיור

2,601--)790(3,3913,391איגוח

17,119---17,11917,119נכסים אחרים

516,495(17,320)7,791(7,791)534,827533,815סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015
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 כללי לגבי חשיפות שקשורות לסיכון צד נגדי גילוי 

 השוק יריבמח ששינויים העובדה בשל בהלוואות האשראי מסיכון שונה םבנגזרי האשראי סיכון

 .מהותי באופן הנגדי הצד חוב את להגדיל יכולים

 צדדים יןב במסחר האשראי סיכוני להפחתת מנגנונים הנגזרים בשוק התפתחו האחרונות בשנים

 קיזוז ליכיתהב מלווים( וISDA כדוגמת) בינלאומיים משפטיים בהסכמים מעוגנים אשר נגדיים

 צדדים מול אל רק מבוצעת בנקאית-הבין המסחר פעילות(.CSA הסכמי) לעסקה הנגדיים הצדדים בין הדדים בטחונות

 .פעילות עתירי לקוחות מול דומה בסיס על להתקשרות מגמה קיימת ,כן כמו .אלו הסכמים על חתום הבנק מולם נגדיים
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 (3)נדבך  נגזריםיתרות סיכון אשראי של צד נגדי ב - 26טבלה 

31 בדצמבר 302015 בספטמבר 302015 בספטמבר 2016

יתרת 
ערך נקוב

חשיפות 
אשראי נטו 
של נגזרים

יתרת 
ערך נקוב

חשיפות 
אשראי נטו 
של נגזרים

יתרת 
ערך נקוב

חשיפות 
אשראי נטו 
של נגזרים

במיליוני ש"חבמיליוני ש"חבמיליוני ש"ח

371,3109,054342,67811,179320,8448,587חוזי ריבית

264,3486,739294,1778,801249,1517,064חוזי מטבע חוץ

110,5365,589105,2315,624100,9235,169חוזים בגין מניות

5727858395687107חוזי סחורות ואחרים
-- -    -   --עסקאות בנגזרי אשראי)א(

(12,274)-(13,968) -   (12,913)-הטבות קיזוז

(3,450)-(3,025) -   (3,370)-ביטחון כשיר
746,7665,177742,6698,706671,6055,203סך הכל

 

 .נקנתה או שנמכרה הגנה בגין אשראי סיכון חשיפות קיימות לא הדוח ליום (א)
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 יגוחא

 .ת הנובעת מפעילות איגוח של הבנקבבנק לא קיימת פעילו

 .עם זאת, הבנק משקיע בניירות ערך מגובי נכסים דרך פעילות הנוסטרו שלו

 לקבחבנוסף,  .נפיע-ובין יענפ ורבפיז גם ולעיתים מאופיינים בפיזור רחב של לווים ניירות ערך מגובי נכסים,

 לתיאבון ההשקעה תאמתבה גמישות בנקל תומאפשרברמות סיכון שונות ה לשכבות חלוקה קיימת מהמכשירים

 .לסיכון

 יבהיבט והן הצפויה התשואה של בהיבט הן מראש מגובי נכסים נבחנות ניירות ערךשונים של  בסוגים ההשקעות

 . הגלומים ניםהסיכו
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 תיק בנקאי

 (3)נדבך  השקעה בניירות ערך מגובי נכסים לפי סוגי חשיפה - 27טבלה 

יתרת חשיפה 
כוללת

חשיפות איגוח 
מחדש אשר 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

חשיפות איגוח 
מחדש אשר לא 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

ניירות ערך מסוג RMBS שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת 
GNMA 254ארה"ב--

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 1,867ניירות ערך מסוג--

--819ניירות ערך אחרים

---ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

 GNMA ,FNMA ,FHLMC שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
--4,694או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

RMBS 283שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג--

CMBS 223שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג--

)MBS( 8,140סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות--

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

---חייבים בגין כרטיסי אשראי

---קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

---אשראי לרכישת רכב

--260אשראי אחר לאנשים פרטיים

--1אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO 1,606-90אגרות חוב מסוג

---אחרים

)ABS( 1,867-90סך הכל מגובי נכסים

10,007-90סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים 

30 בספטמבר 2016

במיליוני ש"ח
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יתרת חשיפה 
כוללת

חשיפות איגוח 
מחדש אשר 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

חשיפות איגוח 
מחדש אשר לא 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

במיליוני ש"ח

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

ניירות ערך מסוג RMBS שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת 
GNMA 13ארה"ב   - -

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 1,036ניירות ערך מסוג   -    - 

 -    -    -   ניירות ערך אחרים

---ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

 GNMA ,FNMA ,FHLMC שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
 -    -   3,537או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

RMBS 952שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג   -    - 

CMBS 263שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג   -    - 

)MBS( 5,801סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות--

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

 -    -   94חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -    -    -   קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

 -    -    -   אשראי לרכישת רכב

 -    -   4אשראי אחר לאנשים פרטיים

 -    -   1אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO 207 -   2,018אגרות חוב מסוג

 -    -    -   אחרים

)ABS( 2,117-207סך הכל מגובי נכסים
7,918-207סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים

30 בספטמבר 2015
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יתרת חשיפה 
כוללת

חשיפות איגוח 
מחדש אשר 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

חשיפות איגוח 
מחדש אשר לא 

יושמה לגביהן 
הפחתת סיכון 

אשראי

במיליוני ש"ח

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

ניירות ערך מסוג RMBS שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת 
GNMA 11ארה"ב--

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 1,224ניירות ערך מסוג--

--790ניירות ערך אחרים

---ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

 GNMA ,FNMA ,FHLMC שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
--4,940או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

RMBS 232שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג--

CMBS 271שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג--

)MBS( 7,468סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות--

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

--92חייבים בגין כרטיסי אשראי

---קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

---אשראי לרכישת רכב

--4אשראי אחר לאנשים פרטיים

--1אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO 2,001-178אגרות חוב מסוג

---אחרים

)ABS( 2,098-178סך הכל מגובי נכסים
9,566-178סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים

31 בדצמבר 2015
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 (*:3 נדבך)השקעות בניירות ערך מגובי נכסים לפי משקל סיכון  - 28טבלה 

חשיפות איגוח
חשיפות איגוח 

סך הכלמחדש
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

20%2,365-2,36559

40%-90905

50%----

100%----

225%----

1250%736-7361,153
3,101903,1911,217סך הכל

30 בספטמבר 2016

הסכום המצטבר של החשיפה

במיליוני ש"ח

 

חשיפות איגוח
חשיפות איגוח 

סך הכלמחדש
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

במיליוני ש"ח

20%3,035   - 3,03576

40%   - 20720710

50%91   - 916

100%   -    -    -    - 

225%   -    -    -    - 

1250%   -    -    -    - 
3,1262073,33392סך הכל

הסכום המצטבר של החשיפה

30 בספטמבר 2015

 

חשיפות איגוח
חשיפות איגוח 

סך הכלמחדש
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

במיליוני ש"ח

20%3,164-3,16479

40%-1781789

50%48-483

100%----

225%----

1250%1-12
3,2131783,39193סך הכל

הסכום המצטבר של החשיפה

31 בדצמבר 2015

 

 .0%משקל הסיכון שלהן אשר  GNMAלא כולל ניירות ערך  .20%משקל הסיכון שלהן הינו אשר  FHLMC, FNMAלא כולל ניירות ערך  *
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 למסחרתיק 

 (3)נדבך  השקעה בניירות ערך מגובי נכסים לפי סוגי חשיפה - 29טבלה 

30 בספטמבר 2016
יתרת חשיפה כוללת)א(

במיליוני ש"ח

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

GNMA שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת ארה"ב RMBS ניירות ערך מסוג-

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 6ניירות ערך מסוג

-ניירות ערך אחרים

-ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

-

RMBS 7שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

CMBS 75שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

)MBS( 88סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

12חייבים בגין כרטיסי אשראי

-קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

51אשראי לרכישת רכב

12אשראי אחר לאנשים פרטיים

-אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO אגרות חוב מסוג-

106אחרים

)ABS( 181סך הכל מגובי נכסים

269סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים

 GNMA ,FNMA ,FHLMC  שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

 

 לא קיימות פוזיציות איגוח מחדש בתיק למסחר. 2016 ספטמברב 30יום נכון ל (א)
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30 בספטמבר 2015
יתרת חשיפה כוללת)א(

במיליוני ש"ח

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

GNMA שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת ארה"ב RMBS ניירות ערך מסוג -   

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 8ניירות ערך מסוג

   - ניירות ערך אחרים

-ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

 GNMA ,FNMA ,FHLMC שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

444

RMBS 5שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

CMBS 126שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

)MBS( 583סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

19חייבים בגין כרטיסי אשראי

1קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

59אשראי לרכישת רכב

14אשראי אחר לאנשים פרטיים

47אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO אגרות חוב מסוג -   

129אחרים

)ABS( 269סך הכל מגובי נכסים

852סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים
 

 איגוח מחדש בתיק למסחר.לא קיימות פוזיציות  2015 ספטמברב 30נכון ליום  (א)
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31 בדצמבר 2015
יתרת חשיפה כוללת)א(

במיליוני ש"ח

:)MBS( ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

GNMA שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת ארה"ב RMBS ניירות ערך מסוג-

FHLMC ועל ידי FNMA שהונפקו על ידי RMBS 8ניירות ערך מסוג

-ניירות ערך אחרים

-ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

 GNMA ,FNMA ,FHLMC שהונפקו על ידי RMBS ניירות ערך מסוג
או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

408

RMBS 5שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

CMBS 88שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות מסוג

)MBS( 509סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות

)ABS( ניירות ערך מגובי נכסים

12חייבים בגין כרטיסי אשראי

1קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

67אשראי לרכישת רכב

14אשראי אחר לאנשים פרטיים

-אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO אגרות חוב מסוג-

148אחרים

)ABS( 242סך הכל מגובי נכסים

751סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים
 

 לא קיימות פוזיציות איגוח מחדש בתיק למסחר. 2015 דצמברב 31נכון ליום  (א)
 

 



 

84 

 :*(3 נדבךת בניירות ערך מגובי נכסים לפי משקל סיכון )השקעו - 30טבלה 

30 בספטמבר 2016
הסכום המצטבר 

של החשיפה
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

20%1504

50%1087

100%10

350%21

1250%22
26314סך הכל

30 בספטמבר 2015
הסכום המצטבר 

של החשיפה
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

במיליוני ש"ח

20%2045

50%19212

100%10

350%21

1250%12
40020סך הכל

31 בדצמבר 2015
הסכום המצטבר 

של החשיפה
דרישות ההון בגין 

חשיפות איגוח

במיליוני ש"ח

20%1624

50%16811

100%10

350%21

1250%23
33519סך הכל

במיליוני ש"ח

 
 .0%משקל הסיכון שלהן אשר  GNMA לא כולל ניירות ערך .20%הינו משקל הסיכון שלהן אשר  FHLMC, FNMAלא כולל ניירות ערך  )*(
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  שוק סיכוני

יננסי עקב פגן של מכשיר שווי הוינוי בלהפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משמוגדר כסיכון סיכון שוק 

ציה, מחירי ליפין, אינפלחי , שעריביתשינוי בתנאי שוק )שינוי ברמת מחירים בשווקים שונים, תנודתיות בשיעורי ר

 לששווי ההוגן ב עסקיות,הות תוצאמניות וסחורות ומדדים כלכליים נוספים(. החשיפה לסיכוני שוק מתבטאת ב

  .תזרימי המזומניםבוהון העצמי בהנכסים וההתחייבויות, 

 ונקבע רתןסגמב, הקבוצה של והנזילות השוק סיכוני ניהול בנושא הבנקים על המפקח הוראות את מיישם הבנק

בקרה ה הגדרת אמצעי הדירקטוריון,והנהלה ה של האחריות זה ובכלל, ובקרתם סיכוניםה ניהול לאופן יסוד עקרונות

שה "קווי די שכולל שלושל תאגיממ , תוך יישוםוהכלים למדידת הסיכונים ואמצעי הבקרה והפיקוח על סיכונים אלה

 .הגנה"

  מדיניות ניהול סיכוני השוק

, לזיהוי םהקיימי ליםהנה לצד, זאת .הקבוצה של השוק סיכון לאסטרטגית ביטוי מהווה השוק סיכוני ניהול מדיניות

 תוך קייםהעס היעדים שגתבה לתמוך מחד נועדה המדיניות. השוק סיכוני אחר ובקרה פיתוח, מעקב, מדידה

 נועדה, דךומאי, הםמ הצפוי רווחל בהשוואה וזאת לסיכונים מהחשיפה לנבוע שיכולים והסיכויים הסיכונים הערכת

 . וההגב נזילות רמת לע לשמור זה ובכלל, הבנק של השוטפת מהפעילות הנובעת הסיכון רמת את להפחית

כלל בחשיפות השוק עסקות והדרי המדיניות מהווה כלי חשוב להגדרת תאבון הסיכון של הבנק בתחום הנוסטרו, ח

 . סקלציהנוני האת ומנגתאגידי, חלוקת האחריות הארגוניאת הממשל המגדירה . המדיניות קבוצת לאומי

וק שסיכוני  ניהולל דיניותמ ובעותק"ל בחו בתברות החברמת הקבוצה.  שוטף החשיפות לסיכוני שוק מנוהלות באופן

ת בהתאם למסגרו בפועלת חשיפוהמידע על מצב ה הלימה עם המדיניות הקבוצתית ומסגרות הסיכון שאושרו בה.ב

  ה.קבוצבהחשיפות  של הכולל בניהולבחשבון  אחברות הבנות ומובהקבל משנקבעו מת

נגזרה  ת התיק למסחרר. הגדרלמסח התיק הבנקאי והתיק -ניהול סיכוני השוק מתבצע בשני מוקדי סיכון עיקריים 

התיק  סחירה. הגדרתהפעילות ים במהוראות באזל והיא כוללת את תיק ניירות הערך הסחיר של הבנק ועסקות נגזר

 הבנקאי כוללת את העסקות אשר אינן כלולות בתיק למסחר. 

 יכוניס ניהול .לישרא בנק ידי לע שנקבעו כפי, עובדים זכויות בנושא ב"בארה החשבונאות כללי את מיישם הבנק

 צמאיוע נפרד ןבאופ מנוהל סףנוה וחלקבו הבנקאי התיק במסגרת בחלקו מבוצע לעובדים המחוייבות בגין השוק

 ויבותהמח. ייבותההתח ערך את לשרת במטרה, זמן לאורך תשואה לשאת נועדו אשר", תוכנית נכסי" מניהול כחלק

 אלה ייםשינו שפעתה. ההיוון יתבריב משינויים משמעותי באופן ומושפעת ארוך מ"מח בעלת, לעובדים האקטוארית

 עותבאמצ בוצעתמ והיא, זו בותחוייממ חלק לשרת נועדה" התוכנית נכסי"ב ההשקעה, מנגד. גבוהה הבנק הון על

 לותומגב יותרגולטור גבלותלמ כפופה ההשקעה. חוב ונכסי מניות כדוגמת ומפוזרים מגוונים בנכסים השקעה

  .הקופות ידי על הנקבעות

ל ניהול שתאגידי דיניות ובממשל הלא חלו שינויים מהותיים במבנה הארגוני, במ 2016של  שלישיהבמהלך הרבעון 

 .2015בדוח על הסיכונים של הבנק לשנת  השוק, כפי שאלה פורטוסיכוני 
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  (3)נדבך  דרישות הון בגין סיכוני שוק - 31טבלה 

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

דרישות ההון)א( בגין:

532630546סיכוני ריבית

356634סיכון מחירי מניות

8010856סיכון שער חליפין

157815אופציות

662882651סך דרישות ההון בגין סיכוני שוק
 

 .ות ההון חושבו בהתאם ליחס ההון הכולל המזערי הנדרש לפי המפקח על הבנקיםדריש (א)

 

שקפת רק חלק טית, המטנדרבטבלה לעיל מוצגות דרישות ההון בגין החשיפה לסיכוני שוק על פי הגישה הס

 מהחשיפות לסיכוני שוק. 

 סיכוני השוק אליהם חשוף הבנק

 שער חליפין/סיסב סיכון

קלי ינו המגזר השמגזר שאון בההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שהשקעה של הה על פי כללי החשבונאות,

 קבוצה. וף של ההחש הלא צמוד, מוגדרת כחשיפת בסיס. החשיפה לסיכוני הבסיס נמדדת כאחוז מההון

ת השקעות בחברובועים וסים קההון העצמי ועתודות מסוימות, בניכוי נככולל את  ההון החשוף ברמת הקבוצה

 לולות.כ

ים מוצגים . הנתונירקטוריוןהחשיפה הכלכלית בפועל ברמת הקבוצה, ובהשוואה למגבלות שקבע הד - 32טבלה 

 : במונחים של אחוז מההון החשוף

המצב בפועל 

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

באחוזים

(19.3)(11.1)(18.1)לא צמוד 

16.712.519.5צמוד מדד*

(0.2)(0.9)1.4מטבע חוץ 
 

 החשיפה אינה מביאה בחשבון את השפעת רצפות מדד על ההון המושקע במגזר. *

 

 ידי על שאושרו בסיסב החשיפה מגבלות בכל הקבוצה עמדה, 2016 של תשעת החודשים הראשונים ,במהלך

 .הדירקטוריון
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. המדידה 2016 מברספטב 30 םהרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליו - 33טבלה 

 ניים: חוץ מאזים ומתייחסת להשפעת השינויים על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים מאזני

ייןפר"שליש"טאירודולר

במיליוני ש"ח

3.60.13.1(2.4)23.7עלייה של 5% בשע"ח

75.21.27.00.36.3עלייה של 10% בשע"ח

(3.8)0.0(2.8)13.8(13.8)ירידה של 5% בשע"ח

(8.1)0.0(4.7)38.5(10.0)ירידה של 10% בשע"ח

 
 מניות

 תמהיל, דתבוד ובחברה וללהכ ההשקעה להיקף מגבלות קביעת לרבות הקבוצה של השקעה מדיניות הגדיר הבנק

 הריאליות ההשקעות סוגי בין השונות הסיכון ורמות ההשקעה

 עיקר ההשקעה במניות הנה חלק מניהול תיק ההשקעות הריאליות בקבוצה. 

 באמצעות השקעה במדדים או בקרנות.מבוצעת פעילות השקעה במניות בנוסטרו 

 :(3)נדבך היתרה המאזנית של ההשקעה במניות בתיק הבנקאי  - 34טבלה 

31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152015

במיליוני ש"ח

9641,3091,050מניות לא סחירות בתיק הזמין

1,1372,0621,653מניות סחירות בתיק הזמין

2,1013,3712,703סך הכל
 

 סיכון הריבית 

הפערים  השונים, בשל במטבעות שראיא סיכון חסרת ריבית בשערי משינויים כתוצאה להפסד סיכון הריבית הינו הסיכון

 . מוקדם מבינהםכהצמדה, הזרי בין מועדי שינוי הריבית או הפירעון של הנכסים וההתחייבויות בכל אחד ממג

השחיקה מדיניות החשיפות בריבית הנה להגביל את מידת ההשפעה של שינויים אפשריים בריבית על 

החשיפה של הרווח לריבית מושפעת  .ושל הרווח המימוני לשנה הקרובה 1השווי הכלכליהפוטנציאלית של 

 . ותיק ני"ע למסחרעסקות נגזרים ב מהפעילות

 הנכסים של הפירעון לזמני באשר שונות התנהגותיות הנחות בסיס על בפועל ומנוהל נמדד הריבית סיכון

 קיימות, כן כמו. ארוך לזמן כהתחייבות ש"העו מיתרות לחלק מתייחס הבנק, העבר ניסיון פי על. וההתחייבויות

                                                           
השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות. בחישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים בעקום   1

 אשראי ואת התזרימים המט"חיים בלייבור. התשואה חסר סיכון
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 בשל גם, הריבית סיכוני בניהול גדולה חשיבות אלו להערכות. במשכנתאות המוקדמים לפרעונות בהתייחס הנחות

 . האחרונות בשנים ביתרות המשמעותי הגידול

זו נועדה לבחון את  מדידה. צמדהה מגזר בכל ריבית לירידת והן לעליה הן מבוצעת החשיפה לשינויים בריבית מדידת

 נהמב את תלשנוצע נעשה מבלי המבו החישוב, ולכן ריבית לשינויי הקיים וההתחייבויות הנכסים המבנ רגישות

ויות ישתנה ההתחייבונכסים הבמידה והריבית תהיה שלילית באופן מובהק המבנה של  .וההתחייבויות הנכסים

 בהכרח.

 השינוי"ח(* שיליוני י מס ובמתמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית ברמת הקבוצה )לפנ - 35טבלה 

 : הפוטנציאלי בשווי הכלכלי כתוצאה מתרחיש

תרחיש

עליה 
ב-1%

ירידה 
ב-1%

שינוי 
של 0.1%

עליה 
ב-1%

ירידה 
ב-1%

שינוי 
של 0.1%

עליה 
ב-1%

ירידה 
ב-1%

שינוי 
של 0.1%

במט"י

(66)708(641)(46)449(456)(2)(97)(122)תיק בנקאי

(7)111(87)(8)86(81)(10)100(106)תיק למסחר

---------במט"ח

(3)(74)(32)1(109)13(2)(29)(53)תיק בנקאי

2(33)7(6)33(60)1(43)(0)תיק למסחר

מט"חמט"י

343178163379סך הכל

השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

ליום 31 בדצמבר 2015

ליום 31 בדצמבר 2015 ליום 30 בספטמבר 2015 ליום 30 בספטמבר 2016**

ליום 30 בספטמבר 2015 ליום 30 בספטמבר 2016

 

על הפיקדונות. ככל שהריבית ממשיכה לרדת ומתקרבת לאפס,  0%היקף החשיפה מתעלם מקיומה של רצפת ריבית בשיעור של  *
בהקטנת  על האשראי ולכן ת הריביתבהורד בנק ישראל מתבטאת רק על ידיפגיעה במרווח הפיננסי גבוהה יותר שכן כל הורדת ריבית ה

 מרווחים ושחיקת רווחיות הבנק.
 .2016 ספטמברהמדידה כפי המגבלות שאושרו במהלך  **
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 ה מידית בריבית )לפני השפעת המס(: חשיפת ההון לעליה/יריד - 36טבלה 

לעליה 
של 1%

לירידה 
של 1%

שינוי של
0.01%

לעליה 
של 1%

לירידה 
של 1%

שינוי של
0.01%

)43(348)457(140)1,629(1,213חשיפת ההון לעליה/ירידה מידית בריבית*

לעליה 
של 1%

לירידה 
של 1%

שינוי של
0.01%

לעליה 
של 1%

לירידה 
של 1%

שינוי של
0.01%

(25)182(292)145(1,895)1,472חשיפת ההון לעליה/ירידה מידית בריבית*

ליום 30 בספטמבר 2016

חשיפה במט"ח

ליום 31 בדצמבר 2015

חשיפה במט"י 

 

מדידה  המשוערכים לפי שווי שוק והמחויבות האקטוארית לעובדים. הנוסטרוזו כוללת את החשיפה לשינוי מידי בריבית של תיקי  מדידה *
 בירידה בשווי הנכסים של  2016 ספטמברב 30-אשר נאמדת ב בריבית לשינויים התוכנית נכסישל  הרגישותהשפעת  אתזו אינה כוללת 

המדידה אינה כוללת את , כן וכמ. בריבית 1%בתרחיש עליה של  מיליון ש"ח( 120-בכ 2015בדצמבר  31-מיליון ש"ח )ב 120-כ
 ההשפעות הנובעות מהוראות תקן זכויות עובדים, לפיהן מחושב יחס הלימות ההון.

ון הבנק דלה רגישות השוק, ג ביותעם יישום תקן זכויות עובדים, והיוון המחויבות האקטוארית לעובדים לפי רי

 נק.של הב תייבויווההתחמנוהלת באופן שוטף במסגרת ניהול הנכסים חשיפה זו לשינויים בריבית. 

תשמש היוון שופן חישוב ריבית האקיבל הבנק אישור פרטני מבנק ישראל לענין  2016ליולי  12בהקשר זה, ביום 

ית. ות הריבן ניהול חשיפעל אופ ע גםלחישוב ההתחייבויות לזכויות עובדים לצורך מדידת ההון הפיקוחי, אשר משפי

כות יטוי את ההשלבת לידי ביאומבהתאם, במהלך חודש ספטמבר אושרו בדירקטוריון מגבלות חשיפה לריבית, אשר 

 .והשינויים בפריסת הנכסים וההתחייבויות של הבנק של יישום התקן
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 רגישות השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות לריבית

חברות ויים של הבנק הפיננס יריםת על השווי ההוגן של המכשלהלן השפעת שינויים פוטנציאליים בשיעורי הריבי

 מאוחדות שלו, למעט פריטים לא כספיים, על פי כללים חשבונאיים:

 :תשווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לפני השפעת השינויים בריבי - 37טבלה 

30 בספטמבר 2016

סך הכלמטבע ישראלי

אחריםאירודולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני ש"ח

265,37251,87369,5799,4439,369405,636נכסים פיננסיים
סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים 

252,9947,105228,70458,47943,736591,018נגזרים וחוץ מאזניים
222,53058,92290,10713,6388,196393,393התחייבויות פיננסיות)א(

סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים 
274,9668,753208,75154,47745,419592,366נגזרים וחוץ מאזניים

10,895(510)(193)(575)(8,697)20,870שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 
צמוד מט"ח

 

30 בספטמבר 2015

סך הכלמטבע ישראלי

אחריםאירודולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני ש"ח

243,58353,08362,5558,8169,314377,351נכסים פיננסיים
סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים 

317,8867,550248,05774,38429,386677,263נגזרים וחוץ מאזניים

204,79145,67982,34614,2778,185355,278התחייבויות פיננסיות
סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים 

337,1819,434229,68969,59430,956676,854נגזרים וחוץ מאזניים
22,482(441)(671)(1,423)19,4975,520שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 
צמוד מט"ח

 

31 בדצמבר 2015

סך הכלמטבע ישראלי

אחריםאירודולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני ש"ח

257,44452,07064,2947,5989,709391,115נכסים פיננסיים
סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים 

258,4347,256193,03057,82324,915541,458נגזרים וחוץ מאזניים
211,44759,36287,66613,8899,199381,563התחייבויות פיננסיות)א( סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 

283,6268,796170,47052,07626,125541,093וחוץ מאזניים
9,917(700)(544)(812)(8,832)20,805שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 
צמוד מט"ח

 

  .תהתוכני נכסי שווי את כולל ואינו לעובדים האקטואריות ההתחייבויות של הוגן שווי כולל (א)
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  נסייםרים פיננטו של מכשי (*)השפעת שינויים פוטנציאליים בשיעורי הריבית על שווי הוגן - 83טבלה 

סך הכלסך הכלאחריםאירודולר)ב(צמוד מדדלא צמוד

במיליוני 
ש"ח

במיליוני 
באחוזיםש"ח

2822.59(512)(206)(1,182)(7,180)20,257גידול מיידי מקביל של 1%

580.53(511)(194)(632)(8,524)20,814גידול מיידי מקביל של 0.1%

(9.01)(982)(508)(180)(78)(10,701)21,380קיטון מיידי מקביל של 1%

30 בספטמבר 2016

שינוי בשווי ההוגן

מטבע ישראלי
מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

צמוד מט"ח

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לאחר השפעת שינויים 
בשיעורי הריבית)א(

 

סך הכלסך הכלאחריםאירודולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני 
ש"ח

במיליוני 
באחוזיםש"ח

(7.96)(1,790)(451)(703)(1,584)18,4354,995גידול מיידי מקביל של 1%

(0.80)(179)(442)(674)(1,439)19,3915,467גידול מיידי מקביל של 0.1%

1,7897.96(428)(636)(1,376)20,6236,088קיטון מיידי מקביל של 1%

30 בספטמבר 2015

מטבע ישראלי
מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

צמוד מט"ח

שינוי בשווי ההוגן
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לאחר השפעת שינויים 

בשיעורי הריבית

 

סך הכלסך הכלאחריםאירודולר)ב(צמוד מדדלא צמוד

במיליוני 
ש"ח

במיליוני 
באחוזיםש"ח

6396.44(692)(550)(1,079)(7,086)19,963גידול מיידי מקביל של 1%

640.65(699)(545)(839)(8,657)20,721גידול מיידי מקביל של 0.1%

(12.66)(1,255)(708)(537)(675)(11,061)21,643קיטון מיידי מקביל של 1%

31 בדצמבר 2015

שינוי בשווי ההוגן

מטבע ישראלי
מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

צמוד מט"ח

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לאחר השפעת שינויים 
בשיעורי הריבית)א(

 

דים. מדידה האקטוארית לעוב המחויבותוי שוק המשוערכים לפי שוו הנוסטרוזו כוללת את החשיפה לשינוי מיידי בריבית של תיקי  מדידה (א)
ידה בשווי הנכסים של ביר 2016 ספטמברב 30-אשר נאמדת בזו אינה כוללת את השפעת הרגישות של נכסי התוכנית לשינויים בריבית 

ת המדידה אינה כוללת את ההשפעו, כן כמו. בריבית 1%מיליון ש"ח( בתרחיש עליה של  120-בכ 2015בדצמבר  31-מיליון ש"ח )ב 120כ 
  הנובעות מהוראות תקן זכויות עובדים, לפיהן מחושב יחס הלימות ההון.

קיטון  (,ח"ש( מיליון 250) 2015בדצמבר  31-ב, )ח"שמיליון  (276) - 1% : גידול מיידי מקביל שלמזה השפעת נכסים פיננסיים מורכבים (ב)
 (.ח"שמיליון  144 - 2015בדצמבר  31-)ב ח"שמיליון  179 - 1%מיידי מקביל של 

 לא כולל אומדן שווי הכנסות בגין עמלת פירעון מוקדם. *
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  החשיפה לריבית - 39טבלה 

31 בדצמבר30 בספטמבר

לא 
צמוד

צמוד 
מדד

מט"ח 
וצמוד 
מט"ח

לא 
צמוד

צמוד 
מדד

מט"ח 
וצמוד 
מט"ח

משך חיים ממוצע )מח"מ( בשנים:
1.063.770.921.063.261.05מח"מ הנכסים)א(

1.002.840.790.943.030.95מח"מ התחייבויות)א(

0.060.930.130.120.230.10פער המח"מ בשנים

1.950.990.081.941.330.82הפרש שת"פ )%(

20162015

 

 סיים.כולל עסקאות עתידיות ואופציות, ובהסתמכות על נתוני השווי ההוגן של המכשירים הפיננ (א)
 

 ודותבנק שיכותומ מוקדמים ותפרעונ לגבי אומדן בחשבון נלקח למדד הצמוד במגזר ההתחייבויות מ"מח בחישוב

. כיםהחוס נהגותהת סמך על יםהצפוי המוקדמים הפרעונות את האומד למודל בהתאם, החיסכון בתוכניות היציאה

 שיעור ופער, םשני 2.93-ל מגיעו יותר גבוה החסכון תוכניות של המקורי התזרים פי על ההתחייבויות סך מ"מח

 .0.52%-ב מסתכם(, פ"שת - להלן) הפנימי התשואה

 וחתקופה המדוהת לסוף כסיםהנ מ"מח. במשכנתאות מוקדמים פרעונות בחשבון מובאים לעיל המוצגים בנתונים

  מסתכם פ"השת פערו, שנים 4.38-ל ומגיע יותר גבוה מוקדמים פרעונות בחשבון מביא שאינו המקורי התזרים פי על

 .0.52%-בכ

. חודש עד שהדרי עם תבפיקדונו לישרא בנק הוראות לפי ש"העו יתרות מוצגות בחשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 עד לש פרעון לתקופות ח"במטו בשקלים ש"העו מיתרות מסוים שיעור נפרס, לריבית החשיפה לצורך, זאת לעומת

 ,אלה ותבהנח בהתחשב. ףשוט באופן מתעדכנות שלו הבסיס שהנחות התנהגות למודל בהתאם זאת. שנים עשר

 פ"בשת וההפרש, שנים 0.85-ל ח"מטוב שנים 1.21-ל צמודים לא בשקלים ומגיע יותר גבוה הינו ההתחייבויות מ"מח

  .בהתאמה 0.31%-ול 1.85%-ל מגיע
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 הנזילות סיכון

אופן בלתי מוש נכסים, באו למי/ות ומקורסיכון הנזילות הוא הסיכון הנוצר בשל אי הוודאות ביחס לאפשרות לגיוס 

 צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שיגרם הפסד מהותי.

אופק י בכבוחן הת יחס כיסוי הנזילוב נקבע אופן חישונזילות" הבנושא "יחס כיסוי  221הוראת ניהול בנקאי תקין ב

מענה ול לתת יכוהה שיכות גבאבשל נכסים נזילים מספק מלאי  קיים ימים בתרחיש קיצון לתאגיד בנקאי 30של 

  .לצרכי הנזילות של התאגיד באופק זמן זה בהתאם לתרחיש משולב הגלום בהוראה

 בינואר 1 יום, והחל מ80% על נקבעהלעמידה ביחס  המזערית הדרישה 2016בשנת , המעבר להוראות בהתאם

  .100%היחס יעמוד על  ואילך 2017
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  (3 נדבך) הנזילות כיסוי יחס - 40 טבלה

סך ערך 
לא משוקלל 

)ממוצע()א()ד(

סך ערך 
משוקלל 

)ממוצע()ב()ד(

סך ערך 
לא משוקלל 

)ממוצע()א()ד(

סך ערך 
משוקלל 

)ממוצע()ב()ד(

סך ערך 
לא משוקלל 

)ממוצע()א()ד(

סך ערך 
משוקלל 
)ממוצע(

105,302105,30277,79277,79284,279(25)סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה
תזרימי מזומנים יוצאים

פקדונות קימעונאיים מיחידים ומעסקים 
174,63611,435158,17111,000161,80011,239קטנים מזה:

46,6212,33143,8752,19443,8172,191פיקדונות יציבים
61,1467,09861,2517,21562,5247,384פיקדונות פחות יציבים

פיקדונות לתקופה העולה על 30 יום 
66,8692,00653,0461,59155,4591,664)סעיף 84(

125,09980,072118,27474,778126,26080,797מימון סיטונאי בלתי מובטח, מזה:
פקדונות לצרכים תיפעוליים וברשתות 

------של תאגידים בנקאיים שיתופיים
פקדונות לא תיפעוליים )כל הצדדים 

124,89979,872118,05574,559125,88880,425הנגדיים(
200200219219372372חובות לא מובטחים

------מימון סיטונאי  מובטח 
81,76018,84981,54117,94985,96819,413 דרישות נזילות נוספות, מזה:

תזרים מזומנים יוצא בגין נגזרים  
13,53213,53212,46312,46313,42713,427ודרישות בטחון אחרות

תזרימים יוצאים בגין אובדן מימון מוצרי 
------חוב

68,2285,31769,0785,48572,5415,986קווי אשראי ונזילות
6,6806,6805835835,4445,444מחויבויות מימון חוזיות אחרות

43,8131,53123,8531,41743,3001,460מחויבויות מימון מותנות  אחרות
105,726105,726105,726סך כל תזרימי מזומנים יוצאים

תזרימי מזומנים נכנסים
הלוואות מובטחות )למשל עסקאות 

-1,570---1,241מכר חוזר(
תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות 

40,37026,83234,45521,05441,98128,361כסדרן
17,01811,00615,93810,00715,2969,446תזרימי מזומנים נכנסים אחרים
58,62937,83850,39331,06158,84737,807סך כל תזרימי מזומנים נכנסים

סך ערך מתואם)ג(

105,30277,79284,279סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה

80,72974,66580,546סך כל תזרימי מזומנים יוצאים נטו
130%104%105%יחס כיסוי הנזילות

לשלושה חודשים 
שנסתיימו ביום 

30 בספטמבר 2015

לשלושה חודשים  
שנסתיימו ביום 

31 בדצמבר 2015

לשלושה חודשים 
שנסתיימו ביום 

30 בספטמבר 2016

 

גבי תזרימים )ל ימים 30ק תוך די המחזיעל י ערכים לא משוקללים יחושבו כיתרות בלתי מסולקות העומדות לפירעון או ניתנות לפירעון (א)
 נכנסים ותזרימים יוצאים(.

 ים(.ים נכנסים ויוצאגבי תזרימ)ל צאערכים משוקללים יחושבו לאחר הפעלת מקדמי ביטחון מתאימים או שיעורי תזרים נכנס ויו (ב)
לומר מגבלה על )כ כל המגבלות הרלוונטיות (2)-( מקדמי ביטחון ושיעורי תזרים נכנס ויוצא ו1ערכים מתואמים יחושבו לאחר הפעלת ) (ג)

 .ומגבלה על תזרימים נכנסים( 2ב וברמה  2נכסים נזילים באיכות גבוהה ברמה 
  .תצפיות במהלך הרבעון הערכים מחושבים על בסיס ממוצע משוקלל של (ד)
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  ש"ח במיליוני ההקבוצ ברמת 30.09.2016 ליום גבוהה באיכות הנזילים הנכסים הרכב - 41טבלה 

ליום 30 בספטמבר 2016

מטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

במטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

מטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

סך ערך משוקללסך ערך משוקללסך ערך משוקלל

78,98826,583105,57164,07817,64181,71971,72322,79294,515סך הכל נכסי רמה 1

1,8471,847-2,3732,373-3,0203,020-סך הכל נכסי רמה 2 א

121331459724634338891סך הכל נכסי רמה 2 ב
סך הכל הנכסים 

79,00028,563107,56364,17520,26084,43571,72625,90097,626הנזילים באיכות גבוהה

ליום 31 בדצמבר 2015ליום 30 בספטמבר 2015

 
  ח"ש מיליוניב ברבעון ממוצעות יתרות לפי גבוהה באיכות הנזילים הנכסים הרכב - 42טבלה 

מטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

במטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

מטבע 
ישראלי

מטבע 
חוץ

במטבע 
ישראלי 
ובמט"ח

סך ערך משוקללסך ערך משוקלל

76,98725,899102,88661,32813,96175,28964,78315,84280,625סך הכל נכסי רמה 1

2,2342,234-2,1862,186-3,3633,363-סך הכל נכסי רמה 2 א

7510718284233317129162291סך הכל נכסי רמה 2 ב
סך הכל הנכסים 

77,06228,240105,30261,41216,38077,79264,91219,36784,279הנזילים באיכות גבוהה

סך ערך משוקלל

לשלושה חודשים שהסתיימו 
ביום 30 בספטמבר 2016

לשלושה חודשים שהסתיימו 
ביום 30 בספטמבר 2015

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום 31 בדצמבר 2015

 
  סיכון מימון

העיקרי ון ם. מקור המיממן שוניחי זהבנק מנהל לאורך שנים תשתית רחבה ומגוונת של מקורות מימון יציבים ולטוו

 ונות מלקוחותות פיקדאמצעקדונות מלקוחות קמעונאיים. בנוסף הבנק מממן את פעילותו בישל הבנק הוא פ

וטף ובנפרד שבאופן  מבוצע הנפקות של כתבי התחייבויות. ניהול המקורות באמצעותמסחריים ועסקיים וכן 

 בשקלים ובמט"ח. 

עקב אחר מ. הבנק מבצע הסיכון יהולנדיקטורים ומודלים לנריכוזיות מקורות המימון מנוהלת ומנוטרת באמצעות אי

בי ל מדיניות לגתוויה שהכולל  תחת מספר קטגוריות. הניהול השוטף של מבנה המקורותוריכוזם מבנה המקורות 

מדידה  נזילות בבנק.הסיכוני  ניהול המקורות מבוקרת ומנוהלת במסגרת המימון. ריכוזיות גיוון המקורות ותקופות

אחר  דינמי ומעקב ם ניהולאפשרימעקב אחר נורות אזהרה מ ,מזערי יומית של מדדי הנזילות, יחס כיסוי שוטפת

 מקורות יציבים ומגוונים, שליטה ופיקוח על מצב הנזילות והתפתחות מגמות.

 .2015בנק לשנת הנים של סיכוהתאור מפורט של מדיניות ניהול סיכוני הנזילות וסיכון המימון מפורט בדוח 
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  (EDTF) נכסים משועבדים לפי סעיפים מאזניים - 43טבלה 

30 בספטמבר 2016

נכסים משועבדים בקשר עם

הנפקת אגרות 
חוב וכתבי 
התחייבות

פעילויות 
במסלקות וקרן 

הסכמי CSAהסיכונים
פעילות 

במכשירים נגזרים

במיליוני ש"ח

1,304859--מזומנים ופיקדונות בבנקים

3,423825-1,239ניירות ערך

-69790-אשראי לציבור

30 בספטמבר 2015

נכסים משועבדים בקשר עם

הנפקת 
אגרות חוב 

וכתבי התחייבות

פעילויות 
במסלקות 

הסכמי CSAוקרן הסיכונים

פעילות 
במכשירים 

נגזרים

במיליוני ש"ח

1551,945--מזומנים ופיקדונות בבנקים

--8801,384ניירות ערך

-9352-אשראי לציבור

31 בדצמבר 2015

נכסים משועבדים בקשר עם

הנפקת 
אגרות חוב 

וכתבי התחייבות

פעילויות 
במסלקות וקרן 

הסכמי CSAהסיכונים

פעילות 
במכשירים 

נגזרים

במיליוני ש"ח

450400--מזומנים ופיקדונות בבנקים

796998-1,333ניירות ערך

-973-אשראי לציבור
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 סיכון תפעולי

 אום ומערכות, ם, אנשיפנימיי כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים להפסדסיכון מוגדר כ תפעולי סיכון

 . מוניטין וסיכון אסטרטגי סיכון כוללת זו אינה סיכוןהגדרת אירועי סייבר.  לרבות חיצוניים מאירועים כתוצאה

ות והונאות, סיכוני מעילע, מיד ייתכנולוגסיכוני ט אבטחת מידע וסייבר,סיכוני  הסיכונים התפעוליים כוללים בין היתר

 .המשכיות עסקיתסיכוני סיכונים משפטיים, סיכוני ציות, ו

 . וניםהסיכ רלשא בדומההתפעולי בקבוצת לאומי מושתת על שלושה קווי הגנה,  הסיכוןניהול 

 תחום הסיכון התפעוליבהבנק מדיניות 

ה בסיס קבוצתית מהווהדיניות ן. המבוצתית מאושרת מידי שנה בדירקטוריוהקמדיניות ניהול הסיכונים התפעוליים 

לית יציבות התפעוהעל  מירהושן ר הפסדים תוך התחשבות בסובלנות הסיכוומזעומסגרת עבודה לניהול הסיכון, ו

 לאורך זמן. 

ערכה, היך של זיהוי, תהלתווה מו וצהשל כל יחידה ארגונית בקב ומורכבות הפעילות , גודללאופימותאמת  המדיניות

מוצרים /יםונים בפרויקטהול סיכה לנימתודולוגי נקבעה .המהותיים מדידה, ניטור, דיווח ובקרה/הפחתה של הסיכונים

 .מהותיים חדשים

 סקרבמסגרת ה. ות הבנקכל יחידסקר סיכונים תפעוליים ב , מבוצעשלוש שנים במהלך -סקר סיכונים תפעוליים 

כונים ת למזעור הסיוהמלצו הבקרותוהסיכונים בתהליכים העסקיים והתפעוליים, הערכת הסיכונים זיהוי של מתבצע 

 . )תכניות הפחתה(

ים ניהול סיכונ יתנה שלארבות הבנק פועל למסד תמאחר והסיכונים התפעוליים הינם חוצי ארגון ופעילויות, 

ת זו קבוצה. במסגרמנהלי הדי וקרב כלל עובב ובכלל זה דיווח אירועים וביצוע הפקות לקחים. זאת, תפעוליים

ושא במגוון הנ ילובשדים, פגשי הדרכה ייעודיים למנהלים ועובממבוצעים מהלכי הטמעה והדרכה באמצעות 

 קורסים בנקאיים.

התפעולי,  הסיכון תאגידי של ניהוללא חלו שינויים מהותיים במדיניות ובממשל ה 2016של  השלישיבמהלך הרבעון 

 .2015בדוח על הסיכונים של הבנק לשנת  פורטוכפי שאלה 

במטרה להתאימו  ניהול סיכוניםוסייבר בחטיבה ל ITסיכונים תפעוליים, השני שונה מבנה אגף במהלך הרבעון 

 . כנולוגיהטו כוני סייבריהול סיות נהמואצים בסביבה הבנקאית עסקית ובסביבה התפעולית טכנולוגית לרב לשינויים

 התייעלות תפעולית 
 30ם עד ליום ת העסקתיים אעובדים חתמו על הסדרי פרישה במסגרת תוכנית ההתייעלות והם צפויים לס 695

 640-כ ה טבעיתגרת פריש. בנוסף, במהלך חמש השנים הקרובות צפויים לפרוש לגמלאות במס2016בדצמבר 

ם במקצועות מת פערים, השלבנים הארגונייבהתאמת הממאמצים עובדים נוספים. הבנק נערך לפרישה ומשקיע 

 .נושאבקריטיים, ביצוע הדרכות ושימור הידע באמצעות מתודולוגיה ותוכנית שגובשה 

 .התפעוליעוצמת הסיכון  משליך עלו סביבה התפעוליתהשלכות על המייצר השינויים  ריבוי
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 העיקריים  הסיכון מוקדי

 סייבראבטחת מידע וסיכוני 

 מידע יפתחש כוללו, ייברמרחב הס דרךות התקפה עפגיעה בנכס מהותי של הבנק באמצכ מוגדרסיכון סייבר 

 . )שיבוש( המידע ושלמות מהימנות)השבתה(,  המידע זמינות)זליגה(, 

הרשאות ומתן ניהול הדע, בבמספר מישורים: במערכות המידע ובעיקר במאגרי המי מתבצעתההגנה על המידע 

 דים.ל העובוהעלאת המודעות בקרב כל יזיים והטמעת הנושאאבטחה פבאמצעי גישה למערכות 

 טכנולוגי ה הסיכון

שות ין השאר מדריבנובעים הית, בשנים האחרונות חלים שינויים משמעותיים בפעילות בסביבה הבנקאית והתפעול

 יות.וחדשנ טכנולוגיות מתקדמותשילוב מוחדשות מצד הלקוחות לגבי אופן ניהול פעילותם 

רה נתונים והשמיההימנות ות, מהעסקית של לאומי נסמכת במידה רבה על מערכות מידע. זמינות המערכהפעילות 

  .ותהגנה על הפרטיות של הלקוחלשם ו חיוניים לפעילות עסקית תקינה םעל סודיות

ל סיכונים ת לניהוהעקרונו מסמך מדיניות המגדיר אתבבנק  והוטמע נכתבעל מנת לנהל את הסיכונים הנ"ל 

ודה ותהליכי העב נקבבונים ם השנולוגיים וכולל את המסגרת הארגונית, תחומי הפעולה והאחריות של הגורמיטכ

 . המידע טכנולוגיתהנדרשים לניהול סיכוני 
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 סיכוני ציות

  , איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרורציות

ובות שחלות כלול החמיום קעל מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית, מחייבת את הבנק להקפדה יתרה 

  ראל.וראות בנק ישתרים וה, היעל התאגיד הבנקאי, בקשריו עם לקוחותיו, מכוח חקיקה ראשית, תקנות, צווים

פיפות ות הראשי ובכצין הצימד קלצורך ניהול אפקטיבי של הנושא, הוקם בלאומי מערך ציות ואכיפה שבראשו עו

  ליועץ המשפטי הראשי

ר שאי איסוקיקה לרבות בנו( אחראי למילוי החובות לפי הוראות החChief Compliance Officer)קצין ציות ראשי 

בתחום  Responsible Officer-כן ההלבנת הון ואיסור מימון טרור, ממונה על האכיפה בתחום דיני ניירות ערך ו

 , כפי שיפורט להלן.FATCA-ה

דו ה השני ותפקיקו ההגנבכלל נאשר מערך ציות ואכיפה ממשל ניהול הסיכונים מבוסס על שלושה קווי הגנה, כ

ו עוגן מקצועי ו, המערך הינ. דהיינידו המרכזי הוא אחריות לניהול ובקרת הסיכון, ללא תלות בפעילויות הנבדקות על

דיניות מכגון: מסמכי )מנחים  וויםקמוביל ומנחה בניהול סיכוני הציות, פועל להטמעת תרבות ציות נאותה, קובע 

ביות( לפעילות יות רוחנדרישות מיכו מעה,מתודולוגיית הערכת סיכון, נהלי עבודה רוחביים, תהליכי עבודה, חומרי הטו

 ן. הבנק והקבוצה ואחראי על הצפת סיכוני ציות משמעותיים להנהלה ולדירקטוריו

מבוססת על והציות  חומיפעילות מערך הציות מבוצעת באמצעות צוות מקצועי בעל ידע והבנה מעמיקה בת

 בקרה ומערכות ממוכנות.  הדרכה, תהליכי עבודה,

יהול אפקטיביות נ בחון אתלרתה תוכנית העבודה הרב שנתית של מערך הציות הינה תוכנית מוכוונת סיכון, ומט

 סיכון הציות. 

כוני סי אור האמור,לקבוצה. שי בקצין הציות הראשי של בנק לאומי לישראל ממלא גם תפקיד של קצין הציות הרא

  תית.ת בראיה קבוצמקצועי נחיההציות מנוהלים על ידי כל אחת מהחברות בקבוצה באופן עצמאי, תוך פיקוח וה

 פנימית של דיני ניירות ערך אכיפה .א

ת ה ברשות ניירוהאכיפ ליכיהתכנית האכיפה הפנימית של דיני ני"ע שגיבש הבנק מתבססת על חוק ייעול 

ות יעילה שפרסמה הרש ועל אמות המידה להכרה בתכנית אכיפה 2011-ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

 לניירות ערך.

 שנהלי האכיפה ולאחר צוניהתוכנית אושרה על ידי דירקטוריון הבנק, לאחר שתוקפה על ידי מומחה חי

  המרכזיים נסקרו על ידו.

 FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act .ב

באופן שמחיל משטר דיווח שמטרתו לחייב  Internal Revenue Code-תוקן בארה"ב ה 2010במרס 

  ( להעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים על ידי לקוחות אמריקאיים.FFIמוסדות פיננסיים זרים )
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כפי שאומצו על ידי מדינת  FATCAעל מנת לוודא ציות של קבוצת לאומי ויחידים בה, להוראות חקיקת 

על האמריקאי, פו משפטיםהשרד י, ועל פי הסכם ספציפי בין קבוצת לאומי ובין מישראל בהסכם בין מדינת

(, אימוץ מדיניות Responsible Officerהבנק במספר נדבכים שעיקרם: מינוי קצין הציות כממונה לנושא )

, הדרכה והטמעה נגנונימבוש ונהלי עבודה מתאימים, פיתוח כלים ממוכנים תומכים בתהליכי העבודה, גי

 .קבוצהטיות בלוונדיקה, בקרה ותפעול הנדרשים למילוי ההנחיות והנחיית החברות הבנות הרב

 סיכונים משפטיים

יתנים השירותים הנ בותם שלמורכקיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה או לכמתה, הנובעת, בין היתר, מ

ל לטענות, יתר, פוטנציא, בין הובהופנת בחעל ידי הבנק והחברות המאוחדות ללקוחותיהם. מורכבות שירותים אלו צ

י אש את כל סוגצפות מרליתן נפרשניות ואחרות, הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים. לא 

החברות וי הבנק ירותהטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם ש

 .יצוגיותות ית המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענהמאוחדות, המועלות, בין היתר, באמצעו

הינן,  ת עם הלקוחותתקשרויו. ההכמו כן, קיימת חשיפה בשל שינויים רגולטורים והנחיות של המפקח על הבנקים

במגמות , ברגולציה ומדיניותים בבחלקן, התקשרויות הנמשכות לאורך שנים רבות, במהלכן עשויים להתרחש שינוי

אשר  יות מורכבות,ת מיכונערכוסיקת בתי המשפט. הבנק והחברות המאוחדות פועלים באמצעות מהדין, לרבות בפ

 .שפטית מוגברתולית ומתפע לאור השינויים כאמור, יש צורך להתאימן באופן שוטף. כל אלו יוצרים חשיפה

נות למפקח לות לעת תת מעבנוסף קיימת חשיפה כללית הנובעת מכך שכנגד הבנק והחברות המאוחדות מוגשו

ריך יתן להענ לעת הזו, לא בנק.על הבנקים, שעלולות בנסיבות מסוימות להביא לנקיטת הליכים משפטיים נגד ה

ות כנ"ל בעניין תלונ הפיקוח ת שלהאם קיימת חשיפה בגין תלונות אלו ולא ניתן להעריך אם תינתן הכרעה רוחבי

ך את החשיפה ן להערינית יכים שכאלו, וכן לאו/או אם תוגשנה תביעות ייצוגיות או אחרות כתוצאה מהל

 הפוטנציאלית לתלונות כנ"ל. לפיכך, לא נכללה הפרשה בגין החשיפה האמורה.

 (EDTF) הסיכונים המתפתחים

 התגברות דרישות הרגולציה 

הוראות של מן נובע סיכוהשל הקבוצה.  דרישות הלימות ההוןוהרווחיות  ,על המודל העסקי סיכון המשפיע

שיון ללים לקבלת ריהכ רסוםפזה  ובכלל לשינוי בסביבה העסקית של הקבוצה רגולטורים שונים אשר יכולים לגרום

 ד. ום ועופרסום מסקנות ועדת שטר, תזכיר החוק בנושא אגודות אשראי ,בתחום התשלומים

 ונערך בהתאם. , לומד אותןהפרסומיםהבנק עוקב באופן צמוד אחר 



 
 

101 
 

מי
או

ל
 

30 
בר

מ
ט

פ
ס

ב
 

20
16

  ׀  
ח
דו

 
 על

ם
ני

כו
סי

ה
 

חריג(,  תגמול בשל מס הוצאה לצורכי ואי התרת מיוחד פיננסיים )אישור בתאגידים משרה לנושאי חוק תגמולסיכון בגין 

 2016-התשע"ו

 יהוצאה לצורכ התרת-ואי מיוחד שורפיננסיים )אי בתאגידים משרה לנושאי פורסם חוק תגמול 2016באפריל  12ביום 

שרה מל נושאי מגבלות על תגמו . בחוק נקבעו)להלן: "חוק מגבלת התגמול"( 2016-התשע"וחריג(,  תגמול בשל מס

 .או עובדים אחרים בתאגידים פיננסיים

וע כי אין בקשת לקבמול. העתירה מבעניין חוק מגבלת התג הגיש איגוד הבנקים עתירה לבג"ץ 2016ביוני  1ביום 

חוק. הבר עד חקיקת ותק שנצת מוולפיצויי פיטורים הנובעו בהוראות החוק כדי לפגוע בזכויות עובדים לפנסיה

בד שכרו של העו גביל אתת ומבנוסף, העתירה מבקשת לבטל את הסעיף שיוצר באופן מעשי תקרת שכר אבסולוטי

 .מהשכר הנמוך ביותר 35המתוגמל ביותר בארגון לשיעור של עד פי 

(. 35יחס של )ת הגבלת היחס כנגד חוקתיות הוראוניתן פסק דין הדוחה את העתירה  2016בספטמבר  29ביום 

ל עכירים בתאגידים יוכלו להודיע לפיו העובדים הב ,2016ביולי  11מיום  בנוסף, האריך בית המשפט צו ביניים

-י עובדיום יחסיעות להם בגין ס, מבלי לאבד את זכאותם למלוא הזכויות שהיו מג1.1.2017התפטרותם עד ליום 

 ונתם, אילו הסתיימו יחסים אלו בתוך תקופת ההתארגנות.מעביד או סיום כה

חוק הונית, שלפיה נית עקרפרש לעניין זכויות הנובעות מוותק שנצבר עד חקיקת החוק, אימץ בית המשפט גישה

ובד ודה שביצע העורה לעבבתמ נועד לחול על תגמולים בעד עבודה בעתיד בלבד, ואינו חל על זכויות שנרכשו

ם אינטרסיובחון מעתה אם זכויות (. על יסוד עיקרון זה יהיה צורך ל12.10.2016ההתארגנות ) לפני תום תקופת

 ספציפיים של העובדים כפופים להוראת כבילת היחס.

יין קיים יכון עצמו עד, אך הסבינייםהלעזיבה של המנהלים בדרגים בכירים ובדרגי המיידי הבג"צ מקטין את הסיכון 

בכלל זה, ו ,לתוקף חוקה מכניסת האפשריות ההשלכותלהתמודד עם נערך  הבנק .עד להחלטה סופית בנושא

 .הבנק של ווחהט ארוכות התוכניות על ההשפעות בחינת

  כלכלי-סיכון מאקרו

 של היפרדותה לש השפעותהבהם והנובעים ממספר גורמים המשפיעים על השווקים סיכון להכנסות ולהון הקבוצה 

לם, מוכה בעונסביבת ריבית  חוד,מהאי אחרות מדינות של יציאה לגבי וחששות (Brexit) האירופי מהאיחוד בריטניה

פוליטית גיאו יציבות יאירו, אוש הרמות צמיחה כלכלית נמוכות ביחס לעבר, סין והשווקים המתעוררים, יציבות ג

 בעולם ובמזרח התיכון בפרט. במדינות

ההתפתחויות  וקב אחרים ועתחת תרחישי קיצון מערכתיהבנק בוחן את רמת הסיכון לסביבה המאקרו כלכלית 

 בשוק על מנת להתאים את פעילותו כאשר נדרש.

ם השפעה מהותית, בשלב זה ( לא כולליBrexitתוצאות משאל העם בבריטניה על היציאה מהאיחוד האירופאי ) 

זה  בנטיים ובכללן הרלכוהסי על קבוצת לאומי. הבנק ממשיך לעקוב אחרי השלכות התהליך תוך מיקוד בהיבטי

 פעילות חברת הבת בבריטניה.

על ט רב בדוח בפירו ובנכתש , לא חלו שינויים מהותיים בשאר הסיכונים המתפתחים כפילסיכונים אלומעבר 

 על כן יש לקרוא את הפרק בהמשך לכתוב בדוחות אלו. ,2015לשנת סיכונים ה
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 אחרים סיכונים

 סיכון מוניטין

רים אירועים הקשוסקיות ועוצאות תאו גילוי ציבורי של עסקה או נוהג הקשור ללקוחות, כמו גם  שפרסום הסיכון

 יותמשפט עלויות ררויג או ותהלקוח בבסיס לירידה גרמועל אמון הציבור בקבוצה או י שלילילקבוצה, ישפיע באופן 

ם ות הרגולטורידה בהוראעל עמי . סיכון המוניטין של הקבוצה מנוהל על ידי הקפדהבהכנסות ירידה או גבוהות

ולתם בטיחים את יכריון המרקטוהשונים, שמירה על רמות בקרה גבוהות ונהלי עבודה מוסדרים של ההנהלה והדי

 מקפידה לאומי קבוצת. סביבהוללאומי קוד אתי להתנהגות מול עובדים, ספקים לעקוב אחר הפעילות השוטפת. 

ות ות מתבטא בכמוללקוח עובדיםלדה יהיו בעלי איכות גבוהה. היחס המוצרים והשירותים הניתנים על יש כך על

ניטין עשוי ן. סיכון המומוניטי ירועי, קיימות תוכניות מגירה מפורטות להתמודדות עם אבנוסףמזערית של תלונות. 

וניטין הבנק על פני תוך העדפת השמירה על מ מסוימות להשפיע על החלטת הבנק אם להתקשר בעסקאות

פקידם של אשר תים ובקשרי ממלבנק קיימות פונקציות העוסקות בדוברות, בקשרי משקיע בטווח הקצר. הכנסות

 לזהות לנהל ולצמצם את הסיכונים התדמיתיים.

 סיכון מודלים 

הם קית ובמידה וותו העספעילהפסד אשר נגרם במידה ונפגמת יכולת הניבוי של מודלים עליהם מסתמך הבנק ל

ת רגולציה שוק או הוראוהבתנאי  ינוימרים על עדכניות וגמישות לאירועים חיצוניים )כגון שאינם מלאים ואינם שו

ר תומכים ל המודלים אשניבוי ששר החדשות(. לבנק מדיניות תיקוף מודלים ופונקציות אשר בודקות תקופתית את כו

 בפעילות העסקית. המודלים העיקריים נסקרים בועדות הרלבנטיות.

 סיכון תחרות 

רות ונים כגון חבשיננסים ים פבוצה פועלת בסביבה תחרותית מאוד הן מצד המערכת הבנקאית בארץ והן מגופהק

ים. העסקים השונ ה בקוויקבוצהביטוח, בנקים מחו"ל ועוד. תחרות זו עלולה לפגוע בנתח השוק ובהכנסות של 

 הקבוצה מגדירה דרכי פעולה להתמודדות עם תחרות זו.

 תגמול 

 ול נושאי משרהמדיניות תגמ

ל שתחובבנק  המשרה ושאיחדשה לנ תגמול מדיניות הבנק של הכללית האסיפה אישרה 2016 בנובמבר 3 ביום

 אישור לאחר וזאת, "(דשההח התגמול מדיניות)להלן: " 2019ועד לתום שנת  2016באוקטובר  12 החל מיום

 20 תיקון אותהור על שתתתהחדשה מו התגמול מדיניות. התגמול ועדת והמלצות לאישור בהתאם הדירקטוריון

 להוראות המתוקנת A301 ראהבהו הקבוע על בבנק, משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי לעניין החברות לחוק

ים פיננסיים בתאגיד נושאי משרה חוק תגמולבנקאי ועל הוראות  בתאגיד תגמול מדיניות בדבר תקין בנקאי ניהול

  ."(חוק מגבלת התגמול"הלן: ל) 2016-צאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"והתרת הו-)אישור מיוחד ואי

התגמול החדשה נקבעה המסגרת לתגמול נושאי המשרה בבנק, והיא כוללת, בין היתר, התייחסות לרכיבי  במדיניות
הכולל משכורת קבועה, זכויות סוציאליות ותנאים נלווים  ,התגמול הקבוע, שהינו התגמול העיקרי לנושאי המשרה

 מענק: זה ובכלל, קבוע שאינו תגמול כל הכוללים משתנה תגמול לרכיבי, וכן ,העסקה וסיום פרישה ותנאי למשכורת
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"ר חברי הדירקטוריון, לרבות יו לגבי; ומענק מיוחד בגין אירועים מיוחדים. איכותי אישי מענק; ביצועים מותנה שנתי
, אולם יכול שיהיו לא יהיו זכאים למענק שנתי משתנהנקבע שהם המנכ"ל הראשי של הבנק, לגבי הדירקטוריון, וכן 

רכיב קבוע שאינו מזכה בהפרשות סוציאליות בסכום השווה לפער שבין התגמול  -זכאים לתשלום נוסף 
 המקסימאלי שניתן יהיה לשלם על פי דין לעלות העסקתם השוטפת.

)ובנוסף משכורת אחת  משכורות חודשיות בשנה 6קים המשתנים לנושא משרה הוגבלו בתקרה של המענ סך

כן,  ול דעתו. כמואם לשיקם בהתולדירקטוריון הבנק הסמכות להפחית את המענק המותנה בביצועיכמענק מיוחד( 

 קריטריונים לרבות, המשתנים המענקים השבת של מנגנון, A301נקבע במדיניות התגמול החדשה, בהתאם להוראה 

 .ההשבה ותקופת ההשבה מנגנון הפעלת נסיבות, להשבה

והתנאים  שרהושאי המה לננקבעו במסגרת מדיניות התגמול החדשה הסדרי דחיית תשלומי המענק המשתנ עוד

  .לתוקף ל החדשהתגמולשחרור מענקים שנדחו, אשר יחולו גם על מענקים שנדחו בטרם כניסת תכנית ה

 12שנצברו עבור תקופת העסקה שקדמה ליום  זכויות על השמירה לעניין הוראות כוללת התגמול ניותמדי, כן כמו
)כגון: פיצויים מוגדלים, פנסיה מוקדמת ופנסיית זקנה  פרישה בעת , לרבות זכויות שישולמו2016באוקטובר 

תקציבית( וכן הוראות לעניין אפשרות הקפאת זכויות כאמור והפקדתם בקופה חיצונית, אשר תשלם את הזכויות 
מדיניות התגמול כוללת הוראות לעניין סמכות הדירקטוריון לאשר העסקה מחדש של  .שנצברו במועד שייקבע לכך.

לרבות המנכ"ל, אם וככל שנושאי משרה יחליטו לסיים את כהונתם בבנק לשם שמירה על זכויות  נושאי משרה,
 .2016באוקטובר  12שנצברו להם בגין תקופת ההעסקה שעד ליום 

ביום  נק אשר פורסםת של הביוחדלמידע נוסף לגבי מדיניות התגמול החדשה, ראה דוח זימון האסיפה הכללית המ

 (.2016-01-128920)אסמכתא:  26.9.2016

, ראה הדוח השנתי של הבנק 2016באוקטובר  12מיום למידע בעניין מדיניות התגמול שהיתה בתוקף עד ליום 
  .2015לשנת 

-חריג(, התשע"ו תגמול בשל מס רכיהוצאה לצו התרת-ואי מיוחד פיננסיים )אישור בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוק

2016  

 ילצורכ הוצאה התרת-ואי מיוחד וראיש) פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוק פורסם 2016 באפריל 12 ביום

 משרה אינוש תגמול על מגבלות נקבעו בחוק"(. התגמול מגבלת חוק: "להלן) 2016-ו"התשע(, חריג תגמול בשל מס

 :כדלקמן"(, התגמול" - להלן) פיננסיים בתאגידים אחרים ועובדים

  יליון ש"ח בשנה.מ 2.5התגמול, שההוצאה החזויה בגינו צפויה לעלות על נקבעה הדרך לאישור 

 ההוצאה שבין היחס כן אם לאא, ש"ח בשנה מיליון 2.5 על עולה בגינה החזויה שההוצאה התקשרות תאושר לא 

 משרה לותע לפי, ביותר וךהנמ התגמול בשל ההוצאה לבין זה תגמול בשל, מלאה משרה עלות לפי, החזויה

 מועדל שקדמה הבשנ( קבלן בדעו כולל) בתאגיד לעובד בעקיפין או במישרין הפיננסי התאגיד ששילם, מלאה

 .35-מ קטן, ההתקשרות

 ם מתאגידים גגמולים ול תסכום התגמול של אותו עובד/נושא משרה יחושב על בסיס קבוצתי, כלומר יכל

 קשורים כהגדרתם בחוק זה.
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 גדרת בחוק לאקרה המותעל  יד פיננסי, נקבע כי הוצאה שעולהלצורך חישוב הכנסתו החייבת במס של תאג 

יון ש"ח בשנה ובמקרה שהתגמול מיל 2.5-תותר בניכוי כהוצאה מוכרת. התקרה שהוגדרה בחוק הינה לא יותר מ

 -ליון ש"ח )להלן מי 2.5ין מיליון ש"ח בשנה, התקרה תפחת בסכום ההפרש שבין התגמול לב 2.5עולה על 

 "התקרה"(.

 ו כללי דיווח לרשות המסים לגבי פרטי תגמול העולה על התקרה. נקבע 

  280סעיף  קף )לפירת תויראו בהתקשרות כעסקה חס -נקבעה סנקציה, לפיה תאגיד שלא יעמוד בכללים 

 לחוק החברות(.

 כנסהה על שפעההה ואילו ,רסוםהפ מיום השכר מגבלות חלות, ואילך החוק פרסום ביום שאושרו התקשרויות לגבי

 שאושרו התקשרויות לגבי. 2017 בינואר 1-מה החל חלות המיסים לרשות והדיווח הפיננסי התאגיד של במס חייבת

 תלרשו יווחוהד הפיננסי גידהתא של במס החייבת הכנסה על וההשפעה השכר מגבלות יחולו, הפרסום יום לפני

 .הפרסום מיום חודשים ששה מתום החל המסים

 לפיו ,הבנקאיים התאגידים לש לים"והמנכ הראש ליושבי מכתב הבנקים על המפקחת פרסמה 2016 באפריל 7 ביום

, תלרבו, וקףלת החוק ניסתמכ לבנק והסיכונים האפשריות ההשלכות את להעריך הבנקאיים התאגידים נדרשים

 יכולתה ללכו הבנק של וחהטו ארוכות התוכניות על ההשפעות ובחינת, מפתח אנשי לעזיבת האפשרות בחינת

 הצורך תא לבחון הבנקאיים דיםהתאגי נדרשו בנוסף .הפיקוח לדרישת בהתאם, משמעותית התייעלות תוכנית לבצע

 .סיבותבנ שחלו ינוייםהש רקע על, הבנק של הכספיים בדוחות עובדים לזכויות ההתחייבויות את לעדכן

 ייםהבנקא התאגידים של לים"והמנכ הראש ליושבי נוסף מכתב הבנקים על המפקחת פרסמה 2016 ביוני 6 ביום

 ידיםבתאג יריםבכ ועובדים שרהמ נושאי בקרב שהתעורר החשש לאור וזאת, החוק ליישום הבנקים היערכות בנושא

 קדמוש עבודתם שנות בגין ברושצ פרישה בזכויות משמעותית לפגוע העלול באופן יפורש החוק לפיו, הבנקאיים

 בחלק בכירים בדרגים םמנהלי של לעזיבה להוביל עלול זה חשש, במכתב האמור לפי. החוק תחולת למועד

 .בנקאייםה מהתאגידים בחלק הביניים בדרגי מנהלים עשרות של ואף מהתאגידים הבנקאיים,

 ועדממ להחיל יש חוקה את לפיה לעמדה שותף ישראל בנק כי, הבנקים על המפקחת מבהירה האמור במכתב

 וטלנק בנקאי דתאגי כל על כי, בבמכת מובהר זה רקע על. העובדים של עבר זכויות על ולא ואילך לתוקף כניסתו

 פטיותמש דעת וותח בסיס על, יתרה בין, לפעול עליו. התקינה בהתנהלותו פגיעה למנוע מנת על הנדרשים בצעדים

 ותלהתחייבוי מענה לתת זה לובכל, בחוק לקבוע בו העובדים של התגמול תנאי להתאמת, מבוססות וחשבונאיות

 מלא לויגי מתן וךת, החוק תכלית יפ על זאת. שלהם העבר זכויות בגין הרלוונטיים העובדים כלפי הבנקאי התאגיד

 .תמושכל החלטה בללק שיוכלו מנת על, המוצע המתווה של המשמעויות לגבי בדבר הנוגעים לעובדים

, בנקב מרכזי ידתפק בעלי של יםמסוימ העסקה בתנאי, יותר מוגבל באופן, לפגוע צפויה החוק של לתוקף כניסתו

 רכזימ תפקיד יולבעל משרה אילנוש להקנות צפויה ההעסקה בתנאי זו צפויה פגיעה. אישיים בחוזים שמועסקים

 תםולזכו בנקב העסקתם בתנאי ונקבע שאלו כפי, מפוטר לתנאי זכאות תוך בבנק כהונתם סיום על להודיע זכאות

יות נהבנק קבע מדי .הפרישה לגיל הגיעם עד, מוקדמת לפנסיה זכאות או מוגדלים פיצויים, לרבות שונות בזכויות

 3יוחדת ביום מכללית  סיפהתגמול חדשה לנושאי משרה בבנק, אשר אושרה על ידי בעלי המניות של הבנק בא

 2016בנובמבר 
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 התחייבויות בגין הפרשה ביצע קהבנ, (302 עמוד) 2015 לשנת הבנק של הכספיים לדוחות ג.3.23 בביאור כמפורט

, כאמור הסכומים שלוםלת החשיפה התממשות לסבירות להערכה בהתאם, מעביד-עובד יחסי מסיום הנובעות

 עד קבבנ בודתםבע ימשיכו יריםהבכ המנהלים שמרבית שהיתה הציפייה ועל העבר ניסיון על, היתר בין, בהתבסס

 הסתברות של שתמחוד הערכה ביצעה הבנק הנהלת, השכר מגבלת חוק חקיקת רקע על. הפרישה לגיל

-עובד חסיי סיום עם קשרב מרכזי תפקיד ולבעלי משרה לנושאי שמוקנות זכויות לתשלום החשיפה התממשות

 .חנושנב שונים מטריםפר על ובהתבסס, שנוצר החדש המשפטי המצב רקע על וזאת, מפוטר בתנאי, מעביד

 ועסקיםשמ וספיםנ ומנהלים נהלהה חברי של כהונה לסיום, במועדים והשינוי, בסבירות המשמעותי הגידול רקע על

; דוםהקי אופק על המגבלות; חוקה של לתוקף כניסתו לאור להם הצפויה התנאים הרעת בשל, בבנק אישיים בחוזים

 עדכןל, שפטיותמ דעת לחוות אםובהת ההנהלה הערכת לאור, הבנק דירקטוריון אישר, להם נצברו שכבר והזכויות

 הלההנ חברי לש העסקתם לתנאי בהתאם, שנצברו הזכויות פי על, זאת. מעביד-עובד יחסי סיום בגין ההפרשה את

  .אישיים בחוזים שמועסקים אחרים מנהלים ושל

 נושאי אוכלוסיית בגין 2016 במרס 31 ליום הכספיים בדוחות ההפרשה סך את הבנק הגדיל, לעיל לאמור בהתאם

 הינו ח"ש מיליון 36-כ של סך זה סכום מתוך. ח"ש מיליון 117-כ של בסך כאמור המרכזי התפקיד ובעלי המשרה

 האומדן עדכון, לציבור הדיווח ולהוראות החשבונאות לכללי בהתאם. הראשי ל"המנכ זה ובכלל, הנהלה חברי בגין

 עמוד, החשבונאית המדיניות עיקרי) 2015 לשנת הכספיים לדוחות 1 בביאור כמפורט .אחר כולל לרווח נזקף כאמור

  .והפסד רווח לדוח עוקבות דיווח בתקופות מעודכן זה סכום (224

 אין כי עלקבו מבקשת העתירה. ולהתגמ מגבלת חוק בעניין ץ"לבג עתירה הבנקים איגוד הגיש 2016 ביוני 1 ביום

. החוק חקיקת עד שנצבר מוותק הנובעות פיטורים ולפיצויי לפנסיה עובדים בזכויות לפגוע כדי החוק בהוראות

 העובד של ושכר את ומגביל אבסולוטית שכר תקרת מעשי באופן שיוצר הסעיף את לבטל מבקשת העתירה, בנוסף

 . ביותר הנמוך מהשכר 35 פי עד של לשיעור בארגון ביותר המתוגמל

(. 35ל )יחס ש ת הגבלת היחסניתן פסק דין הדוחה את העתירה כנגד חוקתיות הוראו 2016בספטמבר  29ביום 

ל עיוכלו להודיע כירים בתאגידים , לפיו העובדים הב2016ביולי  11בנוסף, האריך בית המשפט צו ביניים מיום 

חסי ין סיום יו מגיעות להם בגי, מבלי לאבד את זכאותם למלוא הזכויות שה2017בינואר  1התפטרותם עד ליום 

 ות.מעביד או סיום כהונתם, אילו הסתיימו יחסים אלו בתוך תקופת ההתארגנ-עובד

חוק נית, שלפיה הנית עקרופרש לעניין זכויות הנובעות מוותק שנצבר עד חקיקת החוק, אימץ בית המשפט גישה

ובד ודה שביצע העורה לעבבתמ נועד לחול על תגמולים בעד עבודה בעתיד בלבד, ואינו חל על זכויות שנרכשו

ות ורך לבחון מעתה אם זכויצ(. על יסוד עיקרון זה יהיה 2016באוקטובר  12לפני תום תקופת ההתארגנות )

 ראת כבילת היחס.ואינטרסים ספציפיים של העובדים כפופים להו

 

 

http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/financial_statements/100011524.pdf#page=224
http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/financial_statements/100011524.pdf#page=224
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 מילון מונחים

 הגדרה מונח

  א

ה ואפעולה של הפיכת הלוואות ואשראי בנקאי להלו איגוח

 .'ג שמונפקת לצד ארוכת טווח, באמצעות אגרות חוב

ת ריביה איגרות חוב המגובות במשכנתאות שבהן תשלומי ( MBSאיגרות חוב מגובי משכנתאות )

ן עוהנובע מפירוהקרן מתבססים על תזרים מזומנים 

 הלוואות המובטחות במשכנתאות.

 שלומישבהן ת פיננסיים בנכסים המגובותאיגרות חוב  ( ABSאיגרות חוב מגובי נכסים )

ובע על תזרים מזומנים הנ מתבססים והקרן הריבית

 כסיםנה. מפירעון הלוואות המובטחות בנכסים פיננסים

 בותלר, הלוואות של קבוצות להיות עשויים המגבים

 .אחרים פיננסיים נכסים או, למגורים משכנתאות

 ובאירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחש אירוע קיברנטי )סייבר(

או  ו/או מערכות ותשתיות משובצות מחשב על ידי,

י( בנקאה מטעם, יריבים )חיצוניים או פנימיים לתאגיד

סיון ת ניבואשר עלולה לגרום להתממשות סיכון סייבר, לר

 .עליצוע תקיפה כאמור גם אם לא בוצע נזק בפולב

נם ואי ם(יחידים שאינם תאגידים )רשומים או לא רשומי אנשים פרטיים

 עוסקים בפעילות עסקית.

ך אל כשראנשים פרטיים מוגדרים בהתאם להוראות בנק י

ת מטרולן שבקטגוריה זו נכללות הלוואות ליחידים שאינ

 אנשים פרטייםעסקיות אשר מסווגים לענף משק 

 ית.ב בהתאם להגדרות אחידות של הלמ"ס לרבות משקי

 ,ביובעייתי בארגון מחדש מוגדר כחוב אשר לגחוב  ארגון מחדש של חוב בעייתי 

יים יננספ מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים

החוב  תנאיב של החייב, הבנק העניק ויתור בדרך של שינוי

 טווחב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי המזומן

 עוןפירחלף הקרוב או בדרך של קבלת נכסים אחרים 

 החוב.

אשראי בהשגחה מיוחדת מאזני הוא אשראי אשר  אשראי בהשגחה מיוחדת

בלו יקשמתקיימות לגביו חולשות פוטנציאליות שראוי 

 וץתשומת לב מיוחדת של הנהלת התאגיד. אשראי ח

ש מאזני מסווג כאשראי בהשגחה מיוחדת אם מימו

כן ורי" פשההתחייבות התלויה בגין הסעיף הינו ברמת "א

ממשות אם החובות, שיתכן שיוכרו כתוצאה מהת

 .זו התלויה, ראויים לסיווג בקטגוריהההתחייבות 
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SBLC - ל ש וחיסבנאשראי דוקומנטרי מותנה הוא ערבות בנקאית   אשראי דוקומנטרי מותנה

יא ה אשראי דוקומנטרי מסחרי, אשר מטרתו העיקרית

ומה דה להבטיח ביצוע תשלום. אשראי דוקומנטרי מותנ

את  לםלערבות בכך שהוא מהווה התחייבות של בנק לש

ב, וטהסכום הנקוב בו כנגד מסמך דרישת תשלום מהמ

לאשראי דוקומנטרי מסחרי נדרשת הצגת ד שובע

ק התחייבות הבנלהפוך את מסמכים שונים על מנת 

 למוחלטת. 

 שוויה דייעל אשר מוגן באופן שאינו מספק מאזני אשראי  אשראי נחות 

 ם שלשלוויכולת התשל תזרים המזומנים הנוכחי המבוסס 

ראי ן אשכוהחייב או של הביטחון ששועבד, אם קיים. לסי

ות וגדרמ מאזני שסווג כאמור, קיימת חולשה או חולשות

מן ו בזקנ, אם לא יתומימוש החובהיטב, אשר מסכנות את 

 ימושמם א נחות. אשראי חוץ מאזני מסווג כאשראי סביר

כן ורי" פשההתחייבות התלויה בגין הסעיף הינו ברמת "א

אם החובות, שיתכן שיוכרו כתוצאה מהתממשות 

 .זו התלויה, ראויים לסיווג בקטגוריהההתחייבות 

שר ת כאעל בסיס קבוצתי יסווג כנחונבחן אשראי אשר 

 ותר.יאו רצופים יום  90הוא הופך לחוב בפיגור של 

 ס עלבסאשר בהתמאזני הנבחן על בסיס פרטני, ואשראי  אשראי פגום

וכל ילא  אימידע ואירועים עדכניים, צפוי שהתאגיד הבנק

בית( ורי רןלגבות את כל הסכומים המגיעים לו )תשלומי ק

ל ען הנבחלפי התנאים החוזיים של הסכם החוב. חוב 

ית ריב או יסווג כפגום בכל מקרה כאשר קרןבסיס פרטני 

ט אם מעלאו יותר, רצופים ימים  90מצויים בפיגור של 

 החוב מובטח היטב וכן מצוי בהליכי גביה. 

ש אם מימו פגוםאשראי חוץ מאזני מסווג כאשראי 

כן ורי" פשההתחייבות התלויה בגין הסעיף הינו ברמת "א

אם החובות, שיתכן שיוכרו כתוצאה מהתממשות 

 .זו התלויה, ראויים לסיווג בקטגוריהההתחייבות 

ר שאו פרטנית שנבחןבנוסף, חוב פגום ייחשב גם חוב 

 .תנאיו שונו בשל ארגון מחדש של חוב בעייתי

  ב

די יל עוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו ה 3באזל  /2באזל 

(, העוסקת BCBSועדת באזל לפיקוח על הבנקים )

וח פיקלו שמירה על יציבות פיננסיתבקביעת סטנדרטים ל

ה מיד נהקעל בנקים בעולם. הוראות ועדת באזל מהווים 

(benchmark )ל ין שלהוראות ניהול בנקאי תק סטנדרטו

 רשויות פיקוח על הבנקים ברחבי העולם.
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  ה

י מניות כולל את ההון המיוחס לבעל 1הון עצמי רובד   1הון עצמי רובד 

ות קנמהתאגיד הבנקאי בתוספת חלק מהזכויות שאינן 

בניכוי וט( עושליטה בהון של חברות בת שאוחדו )זכויות מי

וחיות פיק ותמוניטין, נכסים בלתי מוחשיים אחרים, והתאמ

תקין  נקאיבל וניכויים נוספים, והכל כמפורט בהוראת ניהו

 בכפוףוההון הפיקוחי",  -"מדידה והלימות הון  202

 299להוראות המעבר שבהוראת ניהול בנקאי תקין 

 .עבר"מות הורא -ההון הפיקוחי  -"מדידה והלימות ההון 

ם יחסיו הון המשמש לחישוב יחס הלימות ההון של הבנק הון רגולטורי

 עוד(.שראי וות אזירגולטוריים נוספים )כגון: יחס מינוף, ריכו

י יקוחפן ההון מורכב מרכיבי הון חשבונאי ומכשירי הו

ל היכלל נוספים )כגון כתבי התחייבות נדחים הכשירים

 כהון רגולטורי(.

ם נוסף מורכב ממכשירי הון העומדי 1הון רובד  נוסף 1הון רובד 

. 202 יןבקריטריונים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תק

 הון ריבמועד הדיווח בקבוצת לאומי לא קיימים מכשי

 ברובד זה. 

  החשיפה בעת הכשל

EAD - (Exposure At Default) 

 אי.אשר חשיפתו של צד נגדי בעת כשלהצפוי של היקף ה

הלים ם ונניגישה כלל ארגונית הכוללת קווי מדיניות, תק עסקית המשכיות

ת המתייחסת לפעילות שנדרש הארגון לבצע על מנ

נות מילהבטיח שפונקציות עסקיות קריטיות תהיינה ז

יין י ענעלללקוחות, ספקים, רגולטורים וגופים אחרים ב

 בארגון.

 or reverse repurchase  repurchaseהסכמי ריפו ) מכר חוזררכש/הסכמי 

agreementר יימכירת נ( אלה הם הסכמים לרכישה או ל

 סקהעהכאשר בעת  או ניירות ערך ערך תמורת מזומנים

ו ה מזוכמסכימים המוכר והקונה לבצע עסקה חוזרת, הפ

 .ם מראשמיבמחיר מוסכבמועד ושבוצעה לראשונה, 

 ל זהבכלשנבחן פרטנית )ו כל חוב לגביהפרשה שנקבעת  הפרשה פרטנית 

ינה לבח וףכל חוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי וכפ

 דאמנסכום ההפרשה  פרטנית בהתאם למדיניות הבנק(.

ת ריביה וון בשיעורהבהתאם לתזרים המזומנים הצפוי המ

 ותנהמ המקורית של החוב או, כאשר החוב מוגדר כחוב

יות עלו יובניכ טחוןיביטחון, בהתאם לשווי הוגן של הב

יעת ך קבר. לצומימוש ותוך הפעלת מקדמי ביטחון זהירים

 אםההפרשה הנאותה, הבנק בוחן באופן שוטף ובהת

ית רטנפהפרשה הלווים הרלבנטיים. בנוסף, לנהלים את 

 עיללור הכפוף לבחינה פרטנית כאממבוצעת על כל חוב 

 יום. 90המצוי בפיגור של ו
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ות בוצלהפסדי אשראי מיושמת עבור קהפרשה קבוצתית  הפרשה קבוצתית
 ן חובותבגי כןוגדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים, 

 שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים. ההפרשה
ת בוססמ הקבוצתית בגין מכשירי האשראי החוץ מאזניים

ך , תוניעל שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור האשראי המאז
ן ווי של סיכהתחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפ

 האשראי החוץ מאזני.

  ח

צת בוסך חשיפות האשראי של הבנק כלפי הלווה או ק חבות
 נקאיב ניהול להוראות 313 בהוראה כמשמעותהלווים 
 בנק,הות אשראי באחרי , בין היתר,כוללת החבות. תקין

גיד תאהשקעה בניירות ערך של הלווה, התחייבויות ה
יות בוהבנקאי לשלם כסף על חשבון הלקוח )לרבות ער
(. OTC)ק ואשראי תעודות( ועסקאות בנגזרים מעבר לדלפ

ספר מן חבות מחושבת בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקי
 של הפיקוח על הבנקים. 313

 חוזייםה הפירעון לתנאי בהתייחס נקבע חוב של פיגור חוב בפיגור
 רענפ לא ו(חלק או הוא )כולו אם בפיגור נמצא החוב. שלו
 חוב, הז לעניין. לפירעון שנקבע מהמועד יום 30 תוך

 גותחרי אם, בפיגור כחוב ייחשב ושב עובר בחשבון
 וםי 30 תוך תיפרענה לא מאושרות אשראי ממסגרות

 נזקפו אל האשראי מסגרת בתוך אם או היווצרותן ממועד
 תוך בהחו כיסוי לכדי עד סכומים חשבון אותו לזכות

 .הבנק שנקבעה על ידי הנהלת תקופה
ר ספסדרת חוזים עתידיים או סדרת חוזי אקדמה למ SWAPחוזה 

ם מיתקופות ידוע מראש אשר בהם שני הצדדים מסכי
 להחליף זרמי תשלומים על קרן מושגית.

 

ס כנ מסוימת של חוזה בין שני צדדים למכירת כמות (FORWARDחוזה אקדמה )
שר קו מראש. החוזה קבועכלשהו במחיר מסוים במועד 

וזה ח קשר מחייב בין הצדדים להסכם. חוזה זה אינו
פי לעשה נא סטנדרטי ואינו נסחר בשווקי הון מאורגים אל

 צורכי הלקוח. 

 כסנמסוימת של חוזה בין שני צדדים למכירת כמות  (FUTUREחוזה עתידי )
שר קו מראש. החוזה קבועכלשהו במחיר מסוים במועד 

וא הה קשר מחייב בין הצדדים להסכם. חוזה עתידי ז
 חוזה סטנדרטי הנסחר בשווקי הון מאורגים. 

 (.PUT( ולחוזי מכר )CALLמתחלקים לחוזי רכש )  חוזי אופציה
 כסנחוזה רכש הוא הזכות לקנות כמות מסוימת של 

יך תאר ית(במחיר מימוש עד )אמריקאית(/ב )אירופמסוים 
  מסוים.

 כסנ של מסוימת כמות למכור הזכות הוא מכר חוזה
 אריךת( תאירופי) ב(/אמריקאית) עד מימוש במחיר מסוים
  .מסוים
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 חשיפות חוץ מאזניות 
 
 

ם לוויהי חשיפות אלו נובעות ממחויבות שנטל הבנק כלפ

ם לוויהדי ימומשו/נוצלו על שלו אך לתאריך הדיווח טרם 

ם רישוב ולאור זאת חשיפות אלו טרם באות לידי ביטוי

 וץחלחשיפות  אותנכס או התחייבות מאזנית. דוגמ

 מאזניות: 

 ;התחייבויות למתן אשראי שטרם נוצלו 

 ;מסגרות אשראי לא מנוצלות 

 ;התחייבויות בהתאם להסכמי ערבות  

לסיכון הבסיס מתבטאת בהפסד שעלול החשיפה  הצמדה ושער חליפין חשיפת בסיס

 רילהתרחש כתוצאה משינויים במדד המחירים ובשע

 , כוללויותיבהחליפין, עקב ההפרש בין שווי הנכסים להתחי

השפעת העסקאות העתידיות, בכל אחד ממגזרי 

 ההוןמ ההצמדה. החשיפה לסיכוני הבסיס נמדדת כאחוז

 ל אתולהחשוף של הקבוצה. ההון החשוף ברמת הבנק, כ

ם בועיק ההון העצמי ועתודות מסוימות, בניכוי נכסים

 והשקעות בחברות מוחזקות.

  י

ים כסניחס בין ההון הרגולטורי שברשות הבנק לבין  יחס הלימות ההון

כון וסי וקשמשוקללים בסיכון בגין סיכון אשראי, סיכון 

הפיקוח על תפעולי אשר חושבו בהתאם להוראות 

 צרותנוה מהחשיפות הנובעומשקפים את הסיכון  הבנקים

  בשל פעילויות הבנק השונות.

ימים  30 יחס כיסוי הנזילות הינו יחס הבוחן אופק של יחס כיסוי נזילות

 י שללאמבתרחיש קיצון ונועד להבטיח שלתאגיד בנקאי 

זילות י הנרכנכסים נזילים באיכות גבוהה שנותן מענה לצו

ם זה בהתאם לתרחיש הגלושל התאגיד באופק זמן 

 בהוראה.

יפה חשמוגדר כמדידת ההון )המונה( מחולק במדידת ה יחס מינוף

  )המכנה(, כאשר היחס מבוטא באחוזים.

  כ

 כשל בתקופה נתונה מיום הדרוג הסתברות ל

(Probability of Default )- PD  

 לששהלווה יגיע למצב  ההסתברותמונח המתאר את 

. דרוגהע ממועד ביצו תקופת זמן נתונהכשל אשראי בתוך 

ל פק הערכה של הסבירות שלווה לא יוכסהמונח מ

 .יוובותל חכפי התנאים החוזיים ש יולעמוד בהתחייבויות
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  מ

מים רימבנים שהוקמו במטרה להעביר לבעלי האג"ח תז מבני איגוח
מת וקהנובעים ממכשירים/נכסים אחרים. לצורך כך מ

( SPE - Special Purpose Entityחברת יעודית )
עבר מושקולטת את הנכסים היוצרים תזרים מזומנים ש

תזרים  ( ומסיטה את תקבוליOriginatorעל ידי יוצרם )
תאם הזאת ב ,המזומנים המסוים ממנה אל בעלי האג"ח

ות וילמבנה שמוסכם עם בעלי האג"ח לפי סדר הקדימ
 (. Trancheהגלום בסדרות האג"ח השונות )

וגי ירהבנק נעזר במודל ההון הכלכלי, המתבסס על ד מודל ההון הכלכלי
 מתהלווים, על מנת להעריך את סיכון האשראי בר

 המכלול של תיק האשראי ובחתכים שונים מתוכו

 שניםב נמדדאורך החיים הממוצע של המכשיר הפיננסי.  משך חיים ממוצע )מח"מ(
 ם שליהתקופתי והקרן תשלומי הריבית באמצעות שקלול

 . פיהמכשיר הפיננסי לאורך חייו עד לפידיון הסו

  נ

אי אשר ריחוזה המעביר סיכון אשראי מקונה למוכר. נגז נגזר אשראי
כשל  ה עלגניכולים ללבוש צורות שונות כמו: אופציות לה

 SWAPאשראי, שטר לכיסוי חלקי של סיכון האשראי, 
   לכיסוי מלא של הסיכון וכו'.

וק שי הקצאת הון מזערי כנגד סיכוני אשראי, סיכונ 1נדבך 
 יפותחשהוסיכונים תפעוליים, בשיטה הקושרת את היקף 

דבך נאות ורהלסיכונים השונים לדרישת ההון הרגולטורית. 
ות וראשנקבעו על ידי ועדת באזל אומצו במסגרת ה 1

ים שיטה והם קובע 209עד  201נוהל בנקאי תקין מספר 
ב חישוהפן נכסים משוקללים בסיכון ואופיקוחית לחישוב 

 של דרישות ההון בגין נכסי סיכון כאמור.

ALM - קבלהה ניהול נכסי בנק והתחייבויותיו במגמה ליצור ניהול נכסים והתחייבויות 
בנק הל הונו שב לצמצם את התנודתיותמתאימה ביניהם ו

 .בטווח הארוך

 יתנכסי סיכון משקפים חשיפה מאזנית וחוץ מאזנ (RWAנכסים משוקללים בסיכון או נכסי סיכון )
ס מיוחה שנוצרת בגין פעילויות הבנק משוקללת בסיכון

בכל  209עד  203אם להוראות נוהל בנקאי תקין תלה בה
כסי י. נלתפעו ןהקשור לסיכון אשראי, סיכון שוק וסיכו

 נוגיב סיכון כאמור נועדו לשקף את הסיכון המשוקלל
ות ישרגולטורי במסגרת הדר נדרש הבנק להחזיק הון

 הלימות ההון.עמידה ביחסי ל

 Bp - יביתר מאית של אחוז אחד המשמש כמודד לגבי שיעורי נקודת בסיס. 

  ס

 רמת הסיכון התפעולי המקסימאלית שהבנק מוכן הסיכון סובלנות
לקחת/להיות חשוף לה, כדי לממש את מטרותיו 

 העסקיות. 
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ה וצאהינו סיכון של הבנק להפסד כתסיכון האשראי  סיכון אשראי 

לפי כתיו יומהאפשרות שלווה/צד נגדי לא יעמוד בהתחייבו

 .התאגיד הבנקאי, כפי שסוכמו

יחס באות ודסיכון הנזילות הוא הסיכון הנוצר בשל אי הו סיכון נזילות 

לתי פן באובלאפשרות לגיוס מקורות ו/או למימוש נכסים, 

 י.הותשיגרם הפסד מצפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי 

תות נאו איסיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מ תפעולי סיכון

ו את או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכו

 יכוןס כתוצאה מאירועים חיצוניים. הגדרה זו כוללת

 י.דמיתתן משפטי, אך אינה כוללת סיכון אסטרטגי וסיכו

 להתרחש עלולהפסד שב מתבטאסיכון הבסיס, אשר  סיכון בסיס

 בעק, פיןהמחירים ובשערי החלי במדדכתוצאה משינויים 

עת השפ התחייבויות, כולללהנכסים  שוויההפרש שבין 

 .העתידיות, בכל אחד ממגזרי ההצמדה העסקאות

 בשערי נוייםמשי כתוצאה להפסד סיכון הריבית הינו הסיכון סיכוני ריבית

 השונים, בשל במטבעות אשראי סיכון חסרת ריבית
כסים ל הנש הפערים בין מועדי שינוי הריבית או הפירעון

 דםוההתחייבויות בכל אחד ממגזרי ההצמדה, כמוק
 .םמביניה

חוץ ות ואזנילהפסד בפוזיציות ממוגדר כסיכון סיכון שוק  סיכוני שוק 

י עקב יננספ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר

, וניםשים )שינוי ברמת מחירים בשווקשינוי בתנאי שוק 

מחירי  ציה,פלתנודתיות בשיעורי ריבית, שערי חליפין, אינ

 מניות וסחורות ומדדים כלכליים נוספים(.

  ע

Var - (Value at Risk) שלהינו מודל למדידת ההפסד המקסימאלי הצפוי ב ערך בסיכון 

 מתהתממשות סיכוני השוק בתקופת זמן נתונה ובר

 זו סטטיסטית קבועה מראש; השימוש בשיטהביטחון 

ד גימצריך שיערוך שוטף של כל הפוזיציות של התא

ות. ויבהתבסס על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייב

ת דומטרות המודל הינן לאמוד את הסיכונים שהמוס

 יסויכלהון הולם  קהפיננסים חשופים להם, וכן להחזי

וק הפסדים הנובעים מהתממשותם של סיכוני הש

 בפעילויות שונות.
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  ר

ון ר. השישכבת הון הנכללת בחישוב ההון הרגולטורי הכ 2רובד 

א כולל בעיקר והו 1מהון רובד הינו הון נחות יותר  2רובד 

 שרמכשירי כשירים שהונפקו על ידי הבנק בעבר א

ת וראוהם נכללים בהון זה בהתאם להוראות המעבר ליישו

שבים הנחוכן מכשירי ההון החדשים הכשירים  3באזל 

( contingent convertible- CoCo) כהון מותנה

ות קרבשהונפקו על ידי הבנק ושיומרו למניות הבנק 

(. כמו כן, point of non-viabilityאירוע מכונן )

יתרת  במסגרת הון זה נכללים פריטים נוספים כגון:

ס הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי לפני השפעת המ

 מסך נכסי סיכון 1.25%המתייחס עד לתקרה של 

  האשראי.

  ש

 כסערך המשקף את המחיר שלפיו ניתן לממש את הנ שווי הוגן 

ין קה בעסב תההתחייבות הפיננסיהפיננסי או להעביר את 

 התאםב קונה מרצון לבין מוכר מרצון. שווי זה נקבע

 אית:ונלהיררכיית השווי ההוגן שנקבעה בתקינה החשב

 ;ם בשוקשווי שנקבע בהתאם למחירים הנצפי - 1רמה  -

 צפים;נשווי שמוערך תוך שימוש בנתונים  - 2רמה  -

ערכה ת השווי המוערך תוך שימוש טכניקו - 3רמה  -

 שכוללות גם נתונים לא נצפים.

 שיעור ההפסד בהינתן כשל 

LGD - (Loss Given Default) 

עד מובשל הלווה  הכללית ת האשראיחשיפתוך מ השיעור

 אירוע נזק לבנק בקרות לגרום ( אשר צפויEAD) הכשל

 .הכשל

חס ה ביהמימון של הבנק בעסקת הרכיששמהווה שיעור ה (LTV Loan To Valueשיעור המימון )

 של חדאמימד לשווי הנכס הנרכש. שיעור המימון משקף 

כון גבוה גבוה משקף סי LTVיחס סיכון ההלוואה, כאשר 

 יותר לבנק נותן האשראי.

  ת

 ICAAP -ה תהליך

 (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process) 

יקף ת המשמש לצורך בחינהתהליך הערכת הלימות ההון 

 שופהחה ההון הדרוש לתמיכה בסיכונים השונים שהקבוצ

ת ישודרל מותאםאליהם, על מנת לוודא שהון הקבוצה 

 .ההון האמורות בכל זמן

 - SREP תהליך הסקירה הפיקוחי

(Supervisory Review and Evaluation 

Process) 

את  פרטרגולטרי )מטעם הפיקוח על הבנקים( המתהליך 

עדי ן ויהוהעמדת הפיקוח ביחס לפרופיל הסיכון, הלימות 

ן סיכוהי ההון שקבע הבנק ואת התייחסות הפיקוח למוקד

 .העיקריים
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 ביאחריג בחומרתו, העלול לה אירועתרחיש המתאר   קיצון תרחיש

בה ביבס הזעזועים שייגרמו ים משמעותיים לאורכשלל

ת להיו אירוע יכולהקבוצה. ההעסקית שבה פועלת 

מספר ים בוינקודתי או נמשך על פרק זמן ארוך וגורר שינ

 ל.מקביבם גורמי סיכון ולפיכך, להתממשות מספר סיכוני

 רווח נקי מחולק בהון עצמי ממוצע. תשואה להון

 

B  

B.O.T - Build Operate Transfe r  קבלמי מימון פרוייקטיים ציבוריים בו גוף פרט 

ות בנלזיכיון מגוף ציבורי כדי לממן, לתכנן, 

 פהולהפעיל מתקן ציבורי לתקופה קצובה בסו

 עוברת הבעלות על הפרוייקט לממשלה. 

C  

CLO - Collateralized Loan Obligation .אגרת חוב המגובה בתיק הלוואות 

COSO - Committee Of Sponsoring Organizations  ת מודל מובנה של בקרה פנימית. מטרת מסגר

 ותהמודל הינה לסייע לעסקים ולישויות אחר

ה להעריך, לאמוד ולהעצים את מערכות הבקר

 הפנימית הפועלות אצלם. 

 

D  

DFA - Dodd Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act 

כנס הינו חוק פדראלי אמריקאי אשר נ (DFA)-ה

קיפה ומחיל רפורמה מ 2010ביולי  28-בלתוקף 

ל עברגולציה הפיננסית, שלה השלכות שונות 

קבוצת לאומי, שהעיקרית בהן מתייחסת 

 ( מתחוםOTCלעסקאות בנגזרים מעבר לדלפק )

  (.Swapהחלף )

E  

EMIR - European Market infrastructure 

Regulation 

ת ל אדירגולציה של האיחוד האירופי שנועדה להג

( בכל OTCיציבותם של השווקים מעבר לדלפק )

 מדינות האיחוד האירופי

F  

 FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act   תוקן בארה"ב ה 2010במרס-Internal 
Revenue Code  )חוק מס ההכנסה האמריקאי(

באופן שמחיל משטר דיווח שמטרתו לחייב 
 Foreign Financialמוסדות פיננסיים זרים 

Institutions ((FFI  להעביר מידע אודות
חשבונות המוחזקים על ידי לקוחות אמריקאים. 

 Foreign Accountsתיקון זה ידוע בשם 
Compliance Act (FATCA). 
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Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC ותהתאגיד האמריקאי הפדרלי לביטוח פיקדונ 

 .ואחת מרשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב

FHLMC - Freddie Mac  סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית

ן ותהרוכשת משכנתאות, מאגחת אותן ומוכרת א

 לציבור. אין לחברה זאת ערבות של ממשלת

 ארה"ב.

FNMA - Fannie Mae חברה ציבורית בחסות ממשלת ארצות הברית 

ן ותהרוכשת משכנתאות, מאגחת אותן ומוכרת א

אין לחברה זאת ערבות של  .בשוק החופשי

 .ממשלת ארה"ב

G  

GNMA - Ginnie Mea ותחברה פדראלית למשכנתאות. האג"ח המונפק 

ת תיעל ידה זוכות לערבות של הסוכנות הממשל

  .למשכנתאות

O  

OECD  ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות

ת המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלי

ון דיוהשוק החופשי. הארגון הינו פלטפורמה ל

ת נובמדיניות, השוואת ביצועים, איתור פתרו

לקשיים וגיבוש קודים, עקרונות מנחים 

ת ליוסטנדרטים משותפים לביצוע מדיניות כלכ

ל כהלאומית. במסגרת הארגון וחברתית ברמה 

 מדינה חברה יכולה לתרום באופן משמעותי

ה וללקביעת מדיניות הארגון וניסוח קווי פע

 משותפים.

S  

SCDO - Synthetic collateralized Debt Obligation  הסכם המגובה על ידי תיקCDS ות( )שהינן נגזר

 ( שונות.Seniorityברמות בכירות )
 




