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  ן וההנהלההדירקטוריושל  תמציתי ח דו
 2020 בספטמבר 30הכספיים ליום  לדוחות 

 
 

   דבר פתח
 

וריון  , הוחלט לאשר ולפרסם את דוח הדירקט(א"פ תשה  בכסלו  'ז )  2020  בנובמבר  23  שהתקיימה ביום של בנק מזרחי טפחות בע"מ  בישיבת הדירקטוריון  
שלו ליום   המאוחדותשל בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות ים המאוחדים הדוחות הכספי תמציתאת ו נוספים פיקוחיים וגילויים סיכונים דוח, וההנהלה

 . 2020  בספטמבר 30
 הנחיותיו. נקים ועל הב הפיקוחבהתאם להוראות  ערוכיםהבנק  שלוגילויים פיקוחיים נוספים  סיכונים, דוח דוח הדירקטוריון וההנהלה

על הבנקים    הפיקוח  של  לציבור  הדיווח   להוראות  ובהתאם(  Israeli GAAPשראל )בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בי  ההדוחות הכספיים ערוכ  תמצית
 והנחיותיו. 

לדוחות    1גם ביאור    האר)  תשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הבריעל הבנקים כאמור מבוססות על כללי הח  הפיקוח, הוראות  הנושאים  בעיקר
 . ( אלה ייםכספ דוחות לתמצית 1 וביאור 2019בדצמבר  31 ליוםהכספיים 

 האינטרנט של הבנק: נלווה נוסף לדוחות הכספיים באתר    נכלל מידע על הבנקים,    הפיקוח   ידי   על   שנקבע   הדוחות למבנה    התאם ב 
<< www.mizrahi-tefahot.co.il  כספי מידע >>קשרי משקיעים  >> הבנק אודות 

 :זה כולל נוסף מידע נלווה

 . (FSB-הועדה ליציבות פיננסית )השל  נוספותהמלצות ל ובהתאםשל באזל השלישי  דבךנ הדרישות הגילוי של ל בהתאםדוח סיכונים מפורט  -

 . שהנפיק הבנקפרטים על מכשירי ההון  -

 . XBRLשל הדוחות הכספיים בפורמט  קובץ  -

 . מונגשים דוחות גם האתר כולל  2013-"גתשע(, לשירות נגישות)התאמת  מוגבלות עם לאנשים  זכויות  שוויון לתקנות בהתאם
 
 

 דע צופה פני עתיד ימ
 

לעובדות  וההנהלה  חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון  ניירות ערך, שאינו מתייחס  פני עתיד כהגדרתו בחוק  צופה  ,  היסטוריות, מהווה מידע 
 החוק"(.  ן: ")להל 1968 -התשכ"ח 

היתר,   רת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, ביןתוצאות הבנק בפועל, עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסג 
ם בשליטת ים אחרים שאינוליטיים, שינויי חקיקה ורגולציה ושינויפ  אויכלכליים, שינויים ג  מאקרוכתוצאה משינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שינויים  

 העסקיות.  בתוכניותי הבנק ואשר עשויים להביא לאי התממשות הערכות ו/או לשינו
ד", "עשוי להשתנות"  מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון: "אנו מאמינים", "צפוי", "חזוי", "מעריכים", "מתכוונים", "מתכננים", "מתעת

יטויים צופי פני עתיד אלו, כרוכים בסיכונים ובחוסר  כנית", "יעדים", "רצון", "צריך", "יכול", "יהיה". בו צם כגון: "תבנוסף לשמות ע וביטויים דומים להם,  
הכלכלית בארץ ובעולם, יות להתפתחות  בין היתר: תחז  ותכוללהנוכחיות לגבי אירועים עתידיים, אשר    בנקוודאות משום שהם מבוססים על הערכות ה

וקי ההון; תחזיות  ינויים ולהתפתחויות בשוקי המטבע ובשקרו כלכליים וגיאו פוליטיים; צפי לשאי במשק, כולל השפעת תנאים מחד למצב הכלכלובמיו
יים  פיננסית של לווים, להעדפות הציבור, לשינוהקשורות בגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים פיננסיים; תחזיות לשינויים באיתנות ה

 ח אדם.ונושאי כנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולהתפתחויות ב, להתנהגות המתחרים, למצבו התדמיתי של הביותפיקוח  רשויותהוראות בחקיקה וב
 אחרים   וגורמים  השיכון  משרדק ישראל,  המידע המוצג להלן נסמך, בין היתר, על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר, נתוני בנ

 שאירועים  אפשרות  שקיימת  באופן,  לעיל  כאמורושאים שונים,  ועל תחזיות והערכות לעתיד בנ  ובעולם  בארץ   ההון  שוקי   לגבי  והערכות  נתונים  סמיםהמפר
 . בחלקם  או כלל יתממשו לא, כצפויים שנחזו, התפתחויות או
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 סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה
 
 

  חשוף   יהםלא  בסיכונים,  בביצועים  ,2020של שנת    יםנאשוהר  החודשים  בתשעת  תהופעיל  ותחומי   נקהב  בקבוצת  משמעותיות  התפתחויות  מתאר  זה  קפר
לעיין בפרק זה ביחד עם פרק סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה שנכלל בדוחות הכספיים השנתיים   יש  ,הנדרש  ככל  .ובאסטרטגיהוכן ביעדים    ,הבנק

 . 2019ים לשנת המבוקר

נרכשו מניות  מזרחי טפחות בה אגוד"( לבין בנקבנק בע"מ )להלן: "  לישראלבנק אגוד במה העסקה בין בעלי השליטה הושל 2020בספטמבר   30ביום 
 רכישת המניות מיתר בעלי המניות. השלמווה  ,אגוד שבידי בעלי השליטה, בתמורה להנפקת מניות של מזרחי טפחותבנק 
 הבנק שלהמאוחד  המאזןובכך מתקיימת שליטה של הבנק בבנק אגוד. בהתאם, כולל ד, אגובנק נק במלוא הון המניות של מחזיק הב ממועד זה החל
  התחייבויות הו  נכסיםהראשוני לשווי    לאומדןאגוד, בהתאם    בנק  המאזן המאוחד של הבנק כולל את כלל הנכסים וההתחייבויות של  .אגודבנק    מאזן  את
הפסד  השפעה על הרווח וה, לאיחוד הדוחות הכספיים אין  2020  בספטמבר  30אשונה הוא יום  (. הואיל ומועד האיחוד לרPPA Provisional)   אגודבנק    של

 . לישי ותשעת החודשים הראשונים של השנהשל הרבעון הש 
. ההון  חדשים  שקליםמיליוני    1,207- סתכם בע"נ מניות, ושוויין למועד העסקה ה  19,865,165  הינהכמות המניות שהונפקו בתמורה, בהתאם להסכם,  

 העסקה. בסכום התמורה בגין  גדל 2020בספטמבר   30ל הבנק ליום העצמי ש
ההוגן הארעי של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים,   השוויד הרכישה בגין  שהוכר במועהסכום נטו  

  בסך  נטוניכוי הפסד    כוללה  ,חדשים. סכום זה  שקלים  ימיליארד  1.3-כב  מסתכם,  כאמור הזמני  לאומדן  בהתאםהפרש, עולה על התמורה שהועברה. ה
אגוד בגין הוצאות פרישת  בנק  , נטו, שירשום  ההוצאהשל סכום  ניכוי  יכלול בהמשך  ו  מכירת פעילות היהלומים של בנק אגוד,מ   חדשים  ליםקש  מיליוני  77

 . ממועד הרכישה שנים  5ני תקופה של דוח רווח והפסד על פב שתיפרס כהכנסה רשםייחלק מעובדי בנק אגוד, 
 . הכספיים לדוחות 17 ביאור וכן, להלן העסקית הפעילות בניהול משמעותיות התפתחויות פרק ראה נוספים לפרטים

 הבנק קבוצת של עיקריים  ביצוע ומדדי תמציתי  כספי מידע
 במיליוני ₪  

 
2020 

 3רבעון 
2020 

 2רבעון 
2020 

 1רבעון 
2019 

 4רבעון 
2019 

 3רבעון 
2019 

 2רבעון 
2019 

 1רבעון 
        פים עיקרייםסעי -הפסד דוח רווח ו

 1,231 1,543 1,214 1,352 1,347 1,323 1,464 הכנסות ריבית, נטו 
 57 89 147 64 64 76 54 הכנסות מימון שאינן מריבית 

 409 395 400 405 529 399 407 והכנסות אחרותות עמל
 1,697 2,027 1,761 1,821 1,940 1,798 1,925 סך ההכנסות 

 76 99 70 119 345 270 317 פסדי אשראיהוצאות בגין ה
 986 1,011 998 993 1,017 950 977 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 636 648 650 628 644 596 619 מזה: משכורות והוצאות נלוות   
 635 917 693 709 578 578 631 רווח לפני מיסים 

 213 318 251 247 200 196 222 למיסים על הרווחהפרשה  
 404 576 422 440 357 360 387 (1)רווח נקי

        

 
 תשעה חודשים ראשונים 

2020 
 תשעה חודשים ראשונים 

2019 
 שנת 

2019 
    סעיפים עיקריים -דוח רווח והפסד 

 5,340 3,988 4,134 ית, נטו ת ריבהכנסו
 357 293 194 מריבית אינן מימון שהכנסות 

 1,609 1,204 1,335 עמלות והכנסות אחרות
 7,306 5,485 5,663 נסות ההכסך 

 364 245 932 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 3,988 2,995 2,944 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 2,562 1,934 1,859 מזה: משכורות והוצאות נלוות   
 2,954 2,245 1,787 רווח לפני מיסים 

 1,029 782 618 הפרשה למיסים על הרווח
 1,842 1,402 1,104 (1)רווח נקי

 ______________________ 
 . נק בה  מניות לבעלי   המיוחסים ולהון הנקי לרווח הכוונה ", הון" או"  נקי רווח" מוזכר בו הדירקטוריון בדוח מקום  בכל (1)
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שים ברבעון המקביל אשתקד, מיליוני שקלים חד   422מיליוני שקלים חדשים, לעומת    387- ב   2020  שנת  של   השלישי   ןברבעו   הסתכם  הקבוצה  של   הנקי  הרווח
 אשתקד.   יל ברבעון המקב  11.1%של   , לעומת תשואה על ההון 9.5%על ההון, במונחים שנתיים בשיעור של    מבטא תשואה   זה  רווח.  8.3%קיטון בשיעור של  

מיליוני שקלים חדשים   1,402לעומת  ,  מיליוני שקלים חדשים  1,104- ב   2020של שנת    הראשונים  החודשים   בתשעת הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם  
 בתקופה  12.4%  של לעומת תשואה על ההון בשיעור    9.0%, במונחים שנתיים, בשיעור של  על ההון  . רווח זה מבטא תשואה21.3%של    בשיעור   קיטון אשתקד,  
 . כולה   2019  בשנת   11.9%- ו  אשתקד   המקבילה 

 אשתקד:   ות המקביל   לתקופות   השוואה ב   2020שנת    של החודשים הראשונים וברבעון השלישי    בתשעת להלן הגורמים המרכזיים שהשפיעו על רווחי הקבוצה  

  מדד   מהשפעת,  אשראי  הפסדי  בגין  בהוצאות  לגידול  שהביא,  הקורונה  ממשבר,  תרהי  בין,  הושפעו  המדווחת  בתקופה  הבנק  קבוצת  תוצאות −
 . ובישראל הברית בארצות הריבית ירידת של שלילית ומהשפעה, לצרכן םיריהמח

ם מיליוני שקלי  245קלים חדשים, לעומת  וני שמילי  932-ב  מסתכמות 2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    בתשעת בגין הפסדי אשראי    ההוצאות −
 על בסיס קבוצתי על רקע משבר התפשטות נגיף  הגידול נובע מהפרשות להפסדי אשראי שנערכו  עיקרקבילה אשתקד.  חדשים בתקופה המ

"( המחושב באמצעות  יכותיכיב אהקורונה, הן בגין חובות שזוהה בהם סיכון לפגיעה ביכולת ההחזר של הלקוח, והן בגין רכיב הפרשה נוסף )"ר 
, כגון בנק ישראל, ומדדים פנימיים אבטלה והצמיחה בהתאם לתחזיתעל פרמטרים איכותיים )מדדי מאקרו, כגון שיעור ה סתמתודולוגיה המתבס

לומים  ת התשדחיו  בהתמשכותהגלום    הסיכון, עודכן  2020דירוגי הלקוחות(, וחל על כלל חשיפות האשראי של הבנק. ברבעון השלישי של שנת  
שמרנות,    ומטעמי,  הפיקוחיתלציפייה  בשים לב  ח לציבור ום ניתן אישור לדחייה נוספת. בהתאם להוראות הדיוובהשאושרו ללקוחות, לרבות מקרים  

על   נוסף בגין התפתחויות אלה נדבך נוסף לחישוב הרכיב האיכותי בהפרשות להפסדי אשראי, בעיקר בגין דחיות התשלומים במשכנתאות. זאת,
בדצמבר    31יום  ל  1.4%-לעומת שיעור של כ  2020בספטמבר    30ליום    1.2%-לשיעור של כ  במשכנתאות  יםבהיקפי הפיגור  קיטון   שקייםאף העובדה  

ודאות, ותיבחן באופן שוטף בהתאם להתפתחות האינדיקטורים  -ההפרשה האיכותית מתבססת על שיקול דעת ואומדן שנערך בתנאי חוסר  .2019
לה בדוחות כספיים אלה, ראה להלן בפרק ניתוח ההתפתחויות בהכנסות ובהוצאות,  כל רטים נוספים בדבר ההפרשה להפסדי אשראי שנהשונים. לפ

 . לדוחות הכספיים 13-ו 6כן בביאורים ו

  ה המקביל  הופבתק  0.5%בהשוואה לעלייה של    ,0.6%בשיעור של    2020שנת    שלהחודשים הראשונים    בתשעתהמחירים )הידוע( לצרכן, ירד    מדד −
 .ותהמקביל התקופותבין  הכנסות המימון של הבנקמ חדשים שקלים נימיליו 217סך של  גרעהפער במדד   .אשתקד

 . אשתקד המקביל ברבעון 0.7%של  לירידה, בהשוואה 0.1%-המדד ב עלה 2020של שנת  השלישי ןברבעו

  0.2%-וב,  תקדשא  המקבילה  לתקופה  בהשוואה  2.0%-ב  2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    בתשעתהכנסות המימון מפעילות שוטפת גדלו    סך −
 . ובישראל הברית בארצות הריבית ירידת של שליליתהרקע ההשפעה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, על  2020של שנת  השלישיברבעון 

 . להלן שוטפת מפעילות המימון הכנסות התפתחות ניתוח ראה לפרטים

 של  הראשון  ברבעון  שנכללוני שקלים חדשים  מיליו  82ך  בסהכנסות    כוללות,  2020שונים של שנת  ים הראהחודש  בתשעת  ,האחרות  ההכנסות −
 . להלן, . לפרטים נוספים ראה פרק אירועים מהותיים בעסקי קבוצת הבנקהליכים נגזרים לסיוםם המבטחים , בגין הסדר מוסכם עהשנה
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 ליום
30.9.2020 

 בנק אגוד כולל  

 םליו
30.9.2020 

 ללא בנק אגוד 
 ליום

30.6.2020 
 ליום

31.3.2020 
 ליום

31.12.2019 
 םליו

30.9.2019 
 ליום

30.6.2019 
 ליום

31.3.2019 
         סעיפים עיקריים  -מאזן 

 260,011 264,223 267,001 273,244 284,731 291,560 300,884 347,050 סך כל המאזן 
 196,271 200,728 202,578 204,708 210,230 214,450 216,777 241,765 לציבור, נטו אשראי 

 48,396 48,700 47,125 51,672 56,385 61,532 67,457 77,738 ים מזומנים ופיקדונות בבנק
 9,130 8,816 10,566 10,113 8,709 8,440 9,233 18,258 ניירות ערך

 1,387 1,375 1,384 1,457 1,437 1,433 1,433 1,646 בניינים וציוד 
 204,777 205,188 207,832 210,984 223,189 231,784 239,403 276,156 פיקדונות הציבור

איגרות חוב וכתבי התחייבות  
 27,721 31,596 30,442 33,460 30,237 29,689 29,217 32,995 נדחים

 619 554 673 714 924 946 2,667 2,786 פיקדונות מבנקים
 15,121 15,740 15,755 16,033 16,371 16,653 17,065 18,272 ( 1)הון עצמי

מועד ל  שנערך  ראשוני  אומדןכולל את כלל הנכסים וההתחייבויות של בנק אגוד, בהתאם ל  הבנק  של  וחדהמא  המאזן  2020בספטמבר    30מיום    החל
 .הכספיים לדוחות 17יאור וכן ב ן,להל העסקית הפעילות בניהול משמעותיות יותהתפתחו פרקנוספים ראה  לפרטים(. PPA Provisionalהדיווח )

 : בנק אגוד, כאמור לעיל שלכוללת, את איחוד הדוחות הכספיים  אשר 2020  בספטמבר 30  ליום המאזן בסעיפי ההתפתחות להלן

ספיים הכ מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד הדוחות    46.2  מהם   מיליארדי שקלים חדשים   347.1- הסתכם ב   2020  בספטמבר  30כל המאזן ליום    סך  −

מיליארדי    33.9מיליארדי שקלים חדשים, גידול של    300.9- ב   2020  בספטמבר   30  ליום   המאזן   הסתכם ,  אגוד בנק    השפעת   ללא .  בנק אגוד   של 

 . 2019  בספטמבר   30 ליום  בהשוואה (  12.7%שקלים חדשים ) 

מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד הדוחות  25.0 מהם  מיליארדי שקלים חדשים  241.8- ב  הסתכם  2020 בספטמבר  30האשראי לציבור, נטו ליום  −

 גידולמיליארדי שקלים חדשים,  216.8- ב  2020 בספטמבר  30אגוד, הסתכם האשראי לציבור, נטו ליום בנק  אגוד. ללא השפעת  בנק  של הכספיים 

מיליארדי שקלים   4.7- כ   של   בסך   לוואותה מ   , היתר  בין,  הושפע   הגידול .  2019  בספטמבר   30( בהשוואה ליום  7.0%)   חדשים  שקלים   מיליארדי   14.2של  

קיים, לאור משבר הקורונה, בניצול קווי ערבות המדינה, ומהצורך הגובר של לקוחות הבנק, בעיקר עס חדשים שהועמדו לעסקים במסגרת הקרנות ב

לדי בהיקף האשראי  מגידול  וכן,  לרשותם  קיימים שעמדו  בכ אשראי  הבית הצטמצם  למשקי  מנגד, האשראי  ם מיליארדי שקלים חדשי   0.9- ור. 

 . 2019בספטמבר    30בהשוואה ליום  

מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד הדוחות   36.8  מהם  מיליארדי שקלים חדשים   276.2- ב   הסתכמו   2020  בספטמבר   30ליום    קדונות הציבור י פ  −

גידול של   חדשים,   מיליארדי שקלים  239.4- ב   2020  בספטמבר  30  ליום   יבור הצ קדונות  י אגוד, הסתכמו פבנק  . ללא השפעת  ד בנק אגו   של הכספיים  

 לקוחות  נכסי  של   משמעותי  בהיקף  מהסטה,  היתר   בין,  נובע   הגידול .  2019  בספטמבר   30( בהשוואה ליום  15.2%מיליארדי שקלים חדשים )   31.6

 .פיקדונות   לגיוס  הבנק ל  ש   יזומהוכן מפעילות   ,בבנק   לפיקדונות  ההון  משוק 

ליום  ( בהשוואה 16.0%מיליארדי שקלים חדשים ) 2.5שקלים חדשים, גידול של  מיליארדי  18.3- ב הסתכם  2020  בספטמבר   30ליום   העצמי ההון −

  בתמורה   אגודבנק    של  המניות  ןוה  מלוא  נרכש  במסגרתה,  אגודבנק    רכישת  מעסקת  ,בין היתר  ,נובע  העצמי  בהון  הגידול.  2019  בספטמבר   30

 הון  הלימותהון,    פרק לפרטים נוספים ראה פרק אירועים מהותיים בעסקי קבוצת הבנק וכן  .  חדשים   שקלים  מיליארדי  1.2  בסך  מניות  להנפקת

 . להלן ומינוף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________ 
 . הבנק  מניות לבעלי   המיוחסים ולהון הנקי לרווח הכוונה ", הון" או"  נקי וחרו" מוזכר בו הדירקטוריון בדוח מקום  בכל (1)
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   באחוזים() יחסים פיננסיים עיקריים
 

 

2020 
 3רבעון 

2020 
 2רבעון 

2020 
 1רבעון 

2019 
 4רבעון 

2019 
 3רבעון 

2019 
 2רבעון 

2019 
 1רבעון 

        יים קרביצוע עימדדי 
 11.3 15.8 11.1 11.5 9.1 9.0 9.5 ( 2()1)תשואת הרווח הנקי

 1.06 1.48 1.06 1.09 0.86 0.85 0.89 ( 3() 2()1)ווח הנקי לנכסי סיכוןת הרתשוא
 0.63 0.88 0.64 0.65 0.51 0.50 0.52 ( 2)תשואה לנכסים ממוצעים 

 104.3 102.2 102.6 103.1 106.2 108.1 114.2 בור, נטו ור לאשראי לציפיקדונות הציב
 10.12 10.23 10.13 10.14 9.89 9.96 9.98 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 5.54 5.67 5.62 5.55 5.40 5.36 5.23 (4)יחס המינוף
 120 118 122 121 117 122 128 ( 5)יחס כיסוי הנזילות )רבעוני(

 2.65 3.13 2.68 2.72 2.81 2.52 2.62 ( 2)ממוצעיםת לנכסים יחס הכנסו
        ( 6)הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות -יחס יעילות 

(Cost Income Ratio ) 50.8 52.8 52.4 54.5 56.7 49.9 58.1 
 1.73 2.46 1.80 1.88 1.52 1.53 1.65 רווח נקי בסיסי למניה )בשקלים חדשים( 

        כולל בנק אגוד  -ם רייעיקמדדי איכות אשראי 
 0.80 0.80 0.81 0.82 0.91 0.96 ( 9)1.09 אשראי מתוך האשראי לציבור  הפרשה להפסדיה שיעור יתרת

 ימים או יותר  90שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של 
 1.25 1.28 1.29 1.36 1.41 1.34 1.20 מתוך האשראי לציבור 

        א בנק אגוד לל -עיקריים מדדי איכות אשראי 
 0.15 0.20 0.14 0.23 0.66 0.50 0.59 ( 2)יבור, נטוי לתקופה לסך האשראי לצראהוצאות בגין הפסדי אש

 0.14 0.13 0.07 0.12 0.16 0.15 0.13 ( 2)עור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע לציבוריש
       1.06 האשראי לציבור שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך 

 ימים או יותר  90 שלשיעור חובות פגומים או חובות בפיגור  
       1.21 מתוך האשראי לציבור 

        נתונים נוספים 
 74.60 82.00 86.40 92.00 66.23 64.62 60.74 מניה )בשקלים חדשים( בתום הרבעון ירמח

 -  -  ( 8)167 72 75 -  -  ( 7)דיבידנד למניה )באגורות(
 1.92 2.38 1.84 2.02 1.95 1.85 1.99 ( 2)כסים ממוצעיםיבית, נטו לניחס הכנסות ר

 0.59 0.57 0.58 0.58 0.61 0.52 0.54 ( 2)יחס עמלות לנכסים ממוצעים
   

 
 תשעה חודשים ראשונים 

2020 
 תשעה חודשים ראשונים 

2019 
 שנת 

2019 
    מדדי ביצוע עיקריים 

 11.9 12.4 9.0 ( 2()1)הרווח הנקיתשואת 
 1.17 1.20 0.87 ( 3() 2()1)הרווח הנקי לנכסי סיכוןאת תשו

 0.70 0.71 0.51 ( 2)תשואה לנכסים ממוצעים 
 2.76 2.80 2.63 ( 2)עיםיחס הכנסות לנכסים ממוצ

    ( 6)הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות -יחס יעילות 
(Cost Income Ratio ) 52.0 54.6 54.6 

 7.86 5.99 4.69 רווח נקי בסיסי למניה )בשקלים חדשים( 
    ללא בנק אגוד  -ם מדדי איכות אשראי עיקריי

 0.18 0.16 0.57 ( 2)הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטו
 0.11 0.11 0.15 ( 2)שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע לציבור

    נוספים נתונים 
 178 167 75 ( 7)דיבידנד למניה )באגורות(

 2.02 2.03 1.92 ( 2)יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים
 0.58 0.58 0.56 ( 2)יחס עמלות לנכסים ממוצעים
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 :כי מצביעים  נסייםינהפ היחסים

  9.0%  הראשונים  החודשים  ובתשעתברבעון המקביל אשתקד,    11.1%  מתלעו  9.5%  הינה  2020שנת    של  השלישי  ברבעון הרווח הנקי    תשואת −
 משבר   לאורהמשמעותי בהוצאות הפסדי האשראי    מהגידולהושפעה בעיקר    ןההו  על  תשואההאשתקד.    ההמקביל  בתקופה  12.4%  לעומת

ובישראל,    ירידתומ  ,הקורונה הברית  בארצות   הפיקדונות,  האשראי  בהיקף  מגידולמנגד  ו  לצרכן  המחירים  דדמב  השינוי  מהשפעתהריבית 
 . והעמלות

. גודבנק א  של הכספיים  הדוחות מאיחוד כתוצאה ,  2019בסוף שנת   103.1%  לעומת  114.2%-ללאשראי לציבור, נטו הגיע    פיקדונות הציבור  יחס −
  . לפיקדונות   ההון   משוק   לקוחות  נכסי   של   משמעותי   בהיקף   מהסטה ,  היתר   בין ,  בפיקדונות   הגידול   נבע בנק אגוד,    של לאיחוד הדוחות הכספיים    בנוסף 

 ר הגוב   ומהצורך ,  לעסקים   המדינה   בערבות  הקרנות  במסגרת   חדשים   שקלים  מיליארדי  4.7- כ   של   בסך  מהלוואות ,  היתר  בין,  הושפע י  שראבא  הגידול
 .לרשותם   שעמדו  קיימים  אשראי   קווי  בניצול ,  הקורונה  משבר   לאור ,  עסקיים  בעיקר ,  הבנק  לקוחות   של 

 היחס.  8.71%בהשוואה ליחס המזערי לו מחויב הבנק, בשיעור של    ,9.98%הינו    2020  בספטמבר  30  ליום  בי סיכוןלרכי  1רובד    עצמי  יחס הון  −
 31, מיום  250הפיקוחית בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר    לציפייהבהלימה    זאתובהיקף האשראי שניתן ללקוחות,    מעלייה,  רהית  בין  ,הושפע
הון המינימאלית מהתאגידים הבנקאיים. לפרטים,  ה  בעקבות המשבר, בדרישתמשבר ולהקלה שניתנה  פעילות הבנק בשעת ה  בדבר,  2020במרץ  

 . נק להלןקבוצת הב הותיים בעסקי ראה פרק אירועים מ
 .ההוצאות רמת על משמירה כתוצאה בעיקר, 52.0%-ל הגיע, 2020 שנת שלהחודשים הראשונים  בתשעתהיעילות  יחס −
  אגוד בנק    השפעת  ללא.  1.20%- להגיע    2020  בספטמבר  30ליום    ורימים או יותר מתוך האשראי לציב  90ר של  גופיבפגומים או  החובות  ה  שיעור −

ברבעון הנוכחי   השינוי.  2020  שנת  של  השניבתום הרבעון    1.34%-ו ,  אשתקד  המקביל  הרבעון  בתום  1.29%- בהשוואה ל  1.21%- ל  השיעור  הגיע
  להפסדי   קבוצתית  הפרשה  כוללים   הכספיים  הדוחות  יכ,  יצוין.  ללקוחות  שאושרו  תשלומים  דחיותמו,  האשראי  בהיקף  מגידולהושפע, בין היתר,  

"התפתחויות   בפרק  להלן  ראה,  לפרטים.  ללקוחות  שאושרו  התשלומים  בדחיות  הגלום  הסיכון  בגין  היתר  בין,  איכותי  למודל  בהתאם  אשראי
 ". האחר הכולל וברווח  בהוצאות, בהכנסות מהותיות

 וניתוח  "הסבר  בפרק,  העניין  לפי  וההנהלה  הדירקטוריון  בדוח  מפורט  באופן  מנותחים  יםונהש  הפיננסיים  והיחסים  המאזן  סעיפי,  והפסד  חרוו  סעיפי

 ". הסיכונים"סקירת  ובפרק", העסקי ולמצב לתוצאות
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 ח הנקי ולהון המיוחסים לבעלי מניות הבנק. נה לרוווו", הכזכר "רווח נקי" או "הוןבכל מקום בדוח הדירקטוריון בו מו  (1)
 בסיס שנתי. מחושב על  (2)
 רווח נקי לסך נכסי הסיכון הממוצעים.  (3)
 . 218בנקאי תקין מספר ל להוראת ניהוהחשיפות. יחס זה מחושב בהתאם )לפי כללי באזל( לסך  1רובד   היחס בין הון - ((Leverage Ratio  יחס המינוף (4)
, במונחים  221סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לתזרים המזומנים היוצא נטו. יחס זה מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  - (Liquidity Coverage Ratio) יחס כיסוי הנזילות (5)

 יות יומיות במשך הרבעון המדווח. של ממוצעים פשוטים של תצפ
 שראי. בגין הפסדי אלפני הוצאות תפעוליות והאחרות לסך כלל ההכנסות התפעוליות והמימוניות  צאות ה הוסך ה  (6)
 שיעור הדיבידנד למניה מחושב לפי סכום הדיבידנד שחולק בפועל בתקופה המדווחת.  (7)
 . 2019ת  שנ בגין רווחי המחצית הראשונה של    דיבידנד   הוכרז   2019  שנת   של   השני   ברבעון  (8)
 . בנק אגוד כפי שנכללו במאזן המאוחדלציבור של  לומים ביתרת האשראיגוד, הגבבנק א אומדן הפסדי האשראי הצפוייםסכום ההפרשה בחישוב כולל את   (9)
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 עיקריים  סיכונים

 בפרט)   , סיכון ריבית )וריכוזיות אשראי(, סיכון שוק   אשראי   ון רשימה של סיכונים שהעיקריים בהם: סיכ   ה ע ב ק נ מיפוי הסיכונים של הבנק  ל   תהליך   במסגרת 
, המידע וסיכון משפטי, סיכון ציות ורגולציה  ית ן אבטחת מידע וסייבר, סיכון טכנולוג סיכו  לרבות ,  , סיכון תפעוליסיכון הריבית בתיק הבנקאי(, סיכון נזילות 

מנת לוודא שהוא מקיף את כלל פעילותו   על בוחן באופן שוטף את מיפוי הסיכונים    הבנק עסקי.  - וסיכון אסטרטגי   ן מוניטיןיכוס   ,והלבנת הון   חוצה גבולותכון  סי 
 העסקית, תנאי השוק ודרישות הרגולציה. 

 . 2019 נתלש  וההנהלה  הדירקטוריון בדוחכונים עיקריים לפרטים נוספים ראה פרק סי
סיכונים באתר האינטרנט ה דוח  ב   וכןמוצג בפרק סקירת הסיכונים להלן,    , אגוד ורכישת בנק    לרבות השפעת משבר הקורונה  מידע על התפתחויות בסיכונים

 של הבנק. 
 . הסיכונים   סקירת   בפרק ,  הבנק   קבוצת  על  השונים  הסיכון  גורמי   של   ההשפעה   פוטנציאל   להערכת   עדכונים  להלן   ראה 

   עסקית סטרטגיהאו יעדים

 אגוד בנק איחוד לראשונה של 

-אגוד, לראשונה, בדוחות של הבנק. הצטרפות בנק אגוד לקבוצת מזרחיבנק  וד, נכללים נתוניו הכספיים של  לאחר השלמת העסקה לרכישת בנק אג
פי נתוני המערכת הבנקאית  -ושר התחרות. עלכ  שיפור בתמהיל המקורות והשימושים, והגברת  טפחות מהווה קפיצת מדרגה במגוון תחומי הפעילות, תוך

- , ומגיע באשראי לציבור לכ2.5%-אי והפיקדונות במערכת הבנקאית בכשל הבנק המאוחד בסך פעילות האשר, עולה חלקו הכולל  2020ביוני    30-ל
י של בנק אגוד באפיקים השונים מגוונת  רא. פעילות האש2021האסטרטגית של הבנק לסוף  , מעבר ליעדי התוכנית  18.6%-, ובפיקדונות הציבור לכ22%

- ום האשראי לעסקים, שבו עולה נתח השוק של הבנק המאוחד לכים האסטרטגים של הבנק ובפרט בתחיל האשראי של הבנק, בהלימה ליעדאת תמה
ד עלייה מקבילה בתיק המסחרי,  נג, כ 63%-לשיעור של כ  3%-בנק אגוד, יורד בכ. חלק ההלוואות לדיור מסך תיק האשראי של הבנק, לאחר רכישת  12%

 . 20%-הבנק המאוחד והגיע לנתח שוק של למעלה מפיקדונות הפרטיים, גדל חלקו של באשראי לפרטיים. בתחום ה 1%- ל כומתוכה עלייה ש

  ברבעון  ןטוריורקהדי  לאישור  ולהבאתה,  2021-2025  לשנים  שהדח  אסטרטגית  תוכנית  להכנת  להיערך  ההנהלה  את   הבנק  דירקטוריון   להנחיית  בהמשך
, הרי שלאור משבר הקורונה, ואי 2019חות הכספיים לשנת ת הנוכחית כבר בדוהתוכנית האסטרטגי ייעד השגת לאור  זאת כל,  2020 שנת  של השלישי

 שנת   סוף  אתרקטוריון בתוכנית אסטרטגית חדשה לקרן הדי, ידו"מבע  לישראל  אגוד  בבנק  המניות  מלוא  של  הרכישה  השלמתולאור    הוודאות השוררת
 . במשק להתפתחויות בהתאם, מועד זה יכול שיתעדכן בהמשך  .2020

, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )להלן ביחד: "הנחות"( 1968-התשכ"ח   מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  ה הינומידע ז
 שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.  ותהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולש

 . 2019  לשנת   וההנהלה   הדירקטוריון   בדוח  עסקית  ואסטרטגיה  יעדים  פרק   ראה ,  2017-2021  לשנים  שלו   העסקית   טגיה סטר והא  הבנק   יעדי  בדבר   לפרטים 
 ההון  במבנה התפתחויות

 קאות במניותיוהשקעות בהון הבנק ועס

 .הכספיים בדוחות  העצמי בהון השינויים על  דוח ראה לעובדים אופציות תוכנית גרת סמב מניות הנפקת בדבר לפרטים -
אגוד שבידי בעלי השליטה, בתמורה  בנק  בה נרכשו מניות    .בנקההושלמה העסקה בין בעלי השליטה בבנק אגוד לבין    2020בספטמבר    30ביום   -

 1,207  -ע"נ מניות, ושוויין למועד העסקה הסתכם ב  19,865,165  הינה,  כםכמות המניות שהונפקו בתמורה, בהתאם להס  .הבנקלהנפקת מניות של  
מיליוני שקלים   16, לרבות תשלום נוסף במזומן בסך  אגוד  בנק  רכישת  במסגרת  מניות  הנפקת  בדבר  נוספים  פרטיםלים חדשים. לשקמיליוני  
 . הכספיים לדוחות 17 ורביא וכן, להלן העסקית  הפעילות בניהול יותמשמעות התפתחויות פרק ראה חדשים,

 גיוס מקורות הוניים

וכוללת יעדים לגידול בתחומי הפעילות השונים, מתבצעת הערכה של השפעת   בעתהנקכנית העבודה של הבנק,  ובמסגרת ת על ידי הדירקטוריון 
ביל ליעדים העסקיים וליעדי הרווחיות,  מקעל יחס הלימות ההון. בהתאם לכך, נקבעת, בהעמידה ביעדים על היקף נכסי הסיכון של הבנק, וכתוצאה מכך  

 .על הלימות ההון, בהתאם להנחיות שקבע הדירקטוריון בדבר הלימות הוןרה שמיכנית לגיוס מקורות הוניים לצורך ות

 התפתחויות במקורות המימון 

. הקבוצה בוחרת את תמהיל לסוגיהן והון עצמי  יבות חיהת  תעודות מהציבור ומגופים בנקאיים, הנפקת    מקורות המימון של הקבוצה כוללים פיקדונות
 ף למגבלות הסטטוטוריות החלותכפו, ב ומינוף  הלימות הון,  נזילות  ,על ההון  על בסיס יעדיה העסקיים, בכלל זה יעדי רווחיות, תשואההמימון  מקורות  

 להתפתחויות בהם.ק ההון ותחזיות ההנהלה באשר  וובהתאם למצב שם הבנקאיים דיעל התאגי

 ונות פיקד

דירקטוריון  הבנק מבחין בין סוגי המקורות השונים לפי תקופת הפיקדון וסוגי לקוחות. הבנק בוחן את מידת הריכוזיות של המפקידים, ובמסגרת זו קבעו ה
מבנה המקורות.  דים גדולים/מוסדיים וכוזיות בהתייחס למפקיד בודד, אמצעים נזילים ביחס למפקיריהנהלה מגבלות וקווים מנחים בתחום סיכון הוה

 ילות. , הוגדרו אינדיקטורים איכותיים וכמותיים למעקב שוטף, האומדים את השינויים בסיכון הריכוזיות, כל זאת כחלק ממערך ניהול סיכוני הנזכמו כן
 מיליארדי שקלים חדשים.  276.2-ב הסתכמו 2020 בספטמבר 30בקבוצה ליום  פיקדונות הציבור

מיליארדי שקלים חדשים בסוף   211.0-מיליארדי שקלים חדשים, לעומת כ  239.4-ב  2020  בספטמבר  30ליום    הציבור  פיקדונות  הסתכמו  אגוד  בנק  אלל
גידול של2019שנת   הלא13.5%  ,  במגזר השקלי  הציבור  פיקדונות  גדלו  צ   .  שנת    בתשעתמוד  הראשונים של  של    2020החודשים  , 14.4%בשיעור 

. לפרטים, ראה פרק  14.6%בשיעור של    גדלווהפיקדונות במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ    0.4%  של  בשיעור  גדלו מגזר הצמוד למדד  הפיקדונות ב
   .להלן ההון והלימות  ההון, תחייבויות הה, הנכסים של ההתפתחויות  ניתוח
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 כתבי התחייבות ואיגרות חוב מהציבור וסיג

באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ )להלן: "טפחות הנפקות"(, חברה  באמצעות הנפקות, בין היתר,  הבנק פועל לגיוס מקורות ארוכי טווח  
 ם שפורסמו. פינפקות תעודות התחייבות לציבור על פי תשקיבת בבעלות מלאה של הבנק. במהלך השנים הנפיקה טפחות ה

, העוסקת בהנפקה של תעודות התחייבות  ת ובשליטה מלאה של בנק אגודבנק אגוד מגייס מקורות באמצעות אגוד הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלו
 והפקדת תמורתן בבנק אגוד. 

 התחייבות.  ות, להנפקת תעוד(2019באוגוסט  5נושא תאריך )  2019 באוגוסט 4 ביום שפורסם מדף תשקיף קיים הנפקות לטפחות
 (. 2019  בדצמבר   4)נושא תאריך    2019  בדצמבר   3יום  ב   שפורסם לפעילות טפחות הנפקות, קיים לבנק עצמו תשקיף מדף    בנוסף 

 על ידי הבנק.   הנפקות   בוצעו , לא  2020של שנת    ים הראשונ   החודשים   תשעת   במהלך 
,  חדשים   שקלים  מיליוני  413-כ  של  נקוב  בערך(,  52  סדרה)  חדשה   המסדר  למדד  צמודות  חוב  איגרות  הנפקות  חותפט   הנפיקה  2020  ביוני  30  ביום

 מיליוני  1,197- כ  של  נקוב  בערך(,  46  סדרההרחבת סדרה קיימת )  באמצעות  למדד  צמודות  חוב  איגרות  וכן,  חדשים  שקלים  ונימילי  403-כ  תמורת
 . חדשים שקלים מיליוני 1,300- כ תמורת, חדשים שקלים

מיליארדי שקלים חדשים ללא    29.2)  מיליארדי שקלים חדשים 33.1-ב הסתכמו נדחים התחייבויות וכתבי חוב איגרותך ס למועד הדוחות הכספיים נכון
 . 2019 בדצמבר 31 ליום חדשים שקלים מיליארדי 33.5- ל בהשוואה, בנק אגוד(

 מורכבים  מכשירי הון

 CoCoמסוג  ם מותני נדחיםכתבי התחייבות 

)עומדים בתנאי    קרן  מחיקת  באמצעות  הפסדים  לספיגת  מנגנוןהכוללים    ((CoCo  Contingent Convertiblesכתבי התחייבות נדחים מותנים מסוג  
  חדשים  שקלים מיליארדי 4.1-ב הסתכמו 2020 בספטמבר 30, ליום ל הבנק(ש 2הון רובד על הבנקים כ הפיקוחומוכרים על ידי   IIIהכשירות של באזל 

 .2019  בדצמבר  31  ליוםשקלים חדשים    מיליארדי  3.6  לעומת,  בבנק אגוד( CoCoהתחייבויות נדחים מסוג    מיליארדי שקלים חדשים כתבי  0.5- )מזה: כ

 מורכבים אחרים  הון מכשירי

 ם חדשים די שקלימיליאר  2.1-ב  הסתכם  2020  בספטמבר  30  ליום,  ומופחת בהדרגה  lllי הוראות באזל  לפאשר אינו כשיר להכרה כהון הפיקוחי    הון  שטר
 . 2019 בדצמבר 31 ליוםמיליארדי שקלים חדשים  2.0 לעומת,  )כולם בבנק(

 אחרים  התחייבויות כתבי

בכפוף להוראות  גהדרבה ומופחתיםמזערי    לעניין שמירת יחס הון  2בהון רובד    נכללים)  מורכבים  הון  רימכשי  נחשבים  אינם  אשרכתבי התחייבות נדחים,  
, (ודאג  בנק במיליארדי שקלים חדשים כתבי התחייבויות נדחים    3.3-כ:  מזה)  שקלים חדשים  מיליארדי  4.1-ב  הסתכמו  2020  בספטמבר  30מעבר(, ליום  

 . 2019 בדצמבר 31 םליו חדשים שקלים מיליארדי 1.2 לעומת

 העסקית  הפעילות  בניהול משמעותיות  התפתחויות

 ורונה קה נגיף התפשטות 

ישראל, מוביל להשלכות כלכליות, ריאליות ופיננסיות, המשפיעות על פעילות המערכת הבנקאית.   אתזה    בכללו,  כולו   העולם  את  הפוקד  הקורונה  משבר
 להלן.  ושינויים מהותיים התפתחויותתופעות, , , לרבות בדבר פעילות הבנק, ראה פרק מגמותלפרטים

 "מ בע לישראל אגוד  בנק לרכישת  חליפין רכש הצעת 

אגוד"(  בנק  , התקשר הבנק בהסכם עם בעלי השליטה של בנק אגוד לישראל בע"מ )להלן: "2017בנובמבר    27בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מיום  
יות )להלן:  אגוד, לרכישת מניות בנק אגוד ומיזוגו עם הבנק בדרך של החלפת מנבנק  נפרע של  והמהון המניות המונפק    47.63%-ביקים יחדיו  המחז

 בנק  אגוד, המחזיק )באמצעות נאמנים( במניותבנק  הסכם, התקבלה הודעתו של בעל מניות נוסף של  "ההסכם"(. כמו כן, עובר למועד ההתקשרות ב
יות הנוסף אגוד, בעל המנבנק  בהמשך, נחתמו בין    )להלן: "בעל המניות הנוסף"(אגוד  בנק  ל  ש   מהון המניות המונפק והנפרע  27.12%- הוות כאגוד המ

 נק מספר תוספות להסכם המיזוג. והב

  ספטמבר   ובחודש(,  בהתאמה,  "ההחלטה"- והתקבלה החלטת מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים להתנגד למיזוג )להלן: "הממונה"    2018במאי    30ביום  
  לממונה  הוחזר  והעניין,  בוטלה  למיזוג  נגדלהת הממונה"מ  מ   של  שההחלטה  באופן,  בערר  הדין  פסק  התקבל  2019  בנובמבר  28  וםיב  .ערר  הוגש  2018

 בינואר   8  ביום  ניתנה  כאמור  תנאים  בעניין  הממונה  החלטת.  בתחרות  לפגיעה  חשש  להפגת  תנאים  להצבת  האפשרות  בנושא  ההחלטה  להשלים  מנת  על
 "(. המקורית  זוגימה תנאי)"החלטת  2020

"הסכם פנינסולה  -פנינסולה" ו, הסכם בין הבנק לבין קבוצת פנינסולה בע"מ )להלן: "2020ביולי,    14להחלטת תנאי המיזוג המקורית, נחתם ביום    בהמשך
ה"( ולאחר שהשליטה  ולישור הממונה )"התנאים המתלים בעסקת פנינסאו "עסקת פנינסולה"(, לפיו, בכפוף להשלמת העסקה נשוא הסכם המיזוג וא

 ות הנמכרת. הסכם למכירת הפעיל אגוד לבין פנינסולהבנק אגוד תעבור לבנק, ייחתם בין ק בנב

  המיזוג  תנאי  להחלטת  מסוימים  תיקונים  הכוללת"(,  הממונה   של  המתוקנתהתקבלה החלטת הממונה המתוקנת )להלן: "ההחלטה    2020ביולי    27  ביום
מונה. בין היתר, תתאפשר תעמוד בתנאים שבהחלטת המ  פנינסולה, על מנת שעסקת  הממונה  לבין  המיזוג  לעסקת  יםהצדד  בין  נדונו  אשר,  המקורית

כן, התקבל במועד הנ"ל אישור הממונה  ע ל פי ההחלטה המתוקנת של הממונה השלמת עסקת מכירת תיק האשראי במקביל לביצוע המיזוג. כמו 
 . הנמכרת ליהלומים שראיאה פעילות ולתוכןתיק האשראי  תשל רוכש הזהותל

  תנאיה,  2020  בספטמבר   16  וביום   2020  בספטמבר   10  ביום   נדחה   קיבולה   מועד   אשר ,  אגוד בנק    ניות מ ל   חליפין   רכש   הצעת   הבנק   פרסם   2020  באוגוסט   30  ביום 
,  הרכש   הצעת   במסגרת .  2020  בספטמבר   30  ם ביו   הושלמה   והיא ,  2020  בספטמבר   23  ביום   ה הי   הרכש   הצעת   של   הקיבול   מועד ,  2020  בספטמבר   17  ביום   עודכנו 
  אחת  רגילה  מניה  כל  שבגין  כך , הבנק   שהנפיק  מניות ( 1: ) ל  בתמורה , אגוד בנק ב  ההצבעה  ומזכויות  אגוד   בנק  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  100% נרכשו 

  הכל  ובסך ,  הבנק  של  אחת  כל  נקוב  ערך "ח ש  0.1 בנות  ות יל רג  מניות  0.2699694 הבנק  הנפיק , הבנק  ידי  על  שנרכשה ,  אגוד בנק  של  נקוב  ערך "ח ש  0.01 בת 
  בסך   תקבול   שולם ,  כן   כמו (  3. ) על ידי הבנק   "( במזומן )"התמורה    חדשים   שקלים   מיליוני   16  של   בסך   במזומן   תשלום (  2)   הבנק   של   יות נ מ "נ  ע   19,865,165  הנפיק 

  לשלם   התחייב   הנוסף   המניות   בעל   אשר   בתשלום   מדובר ,  לבנק   שנמסר   וכפי ,  ף וס הנ   המניות   בעל   ידי   על   הופקד   אשר   במזומן   ם שי חד   שקלים   מיליוני   37.24  של 
  בעלי   עם  בו   לחלוק   כוונתם   על   הודיעו   אגוד של בנק   השליטה   בעלי   ואשר , ביניהם   שנקבעה   ובחלוקה   ביניהם   להסדרים  בהתאם   אגוד של בנק    השליטה  י לבעל 
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בנק    מניית   כל ,  לעיל   לאמור   בהתאם   כי ,  יצוין "( .  הנוסף ( )"התקבול  הנוסף   המניות   בעל )למעט    וד אג   בנק   במניות   החזקתם   שיעור   כפי ,  הציבור   מן   אגוד בנק    מניות 
  בעלי   ות ני למ   ולמעט ,  הנוסף   והתקבול   במזומן   התמורה   בגין "ח,  ש   1.8513449  של   כולל   בסך   אגוד של בנק    המניות   בעלי   את   זיכתה   נקוב   ערך "ח  ש   0.01  בת   אגוד 
  של   המאוחד   המאזן   כולל ,  ובהתאם   אגוד   בנק   מחזיק הבנק במלוא הון המניות של   2020בספטמבר    30מיום    החל   . הנוסף   ת המניו   בעל   ומניות   השליטה   מניות 
 . אגוד   בנק   מאזן   את   הבנק 

 -כ   יחדת ו, להלן: "אליהו"( מניות המהוו "מ )חברות בשליטת מר שלמה אליה בע  1959  ולאליהוהצעת הרכש הוקצו לשלמה אליהו אחזקות בע"מ    במסגרת 
של חברות   ההחזקותיחד עם    יחשבו   אליהו  של   ההחזקות,  2020באוקטובר    29  ביום שנמסר לבנק    כפי .  הבנק  שלהמניות המונפק והנפרע  מהון    2.1%

ניות במגדל אחזקות(, ולאחר הקצאת המ ר שלמה אליהו הינו בעל השליטה  "מ )להלן: "מגדל אחזקות"( )מ בע   ופיננסיים   ביטוח  אחזקות  מגדל בשליטת  
יצוין, כי  .  הבנק   של   והנפרע   המונפק   המניות  מהון   5%  החברות בשליטת מגדל אחזקות על ו של אליהו    בבנק   ההחזקותמסגרת הצעת הרכש, עלו  ב   בבנק, 

שפורטו בהודעה האמורה,    לתנאים  , בכפוףההודעת המפקח על הבנקים, לפיידי הבנק  ל  2020בספטמבר    21בהמשך לדוח הצעת הרכש, התקבלה ביום  
ה מהיענותו להצעת הרכש יחזיק מיד לאחר שכתוצאאגוד,  בנק  ניות מסוים של  א ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה נגד בעל מל  בנק ישראל

 מכן אמצעי שליטה בבנק, בשיעור המצריך היתר מנגיד בנק ישראל. 

  האשראי   תיק  פעילות   בהיקף  הירידה  נסיבות  של  ה בדיק  הרשות  ידי  על  נערכת  לפיו,  התחרות  ותרש  מאת  מכתב  הבנק   אצל  התקבל  בספטמבר  13  ביום
 האשראי  כי, אגודבנק    ידי  על  נמסר לבנק"(.  ליהלומים  האשראי  תיק")להלן:   פנינסולה  עסקת  נשוא  אגוד  בבנק  תלקוחו של  היהלומים  פעילות  למימון
 עם   בקשר  המיזוגחרות לעניין תנאי  מונה על התהמלהחלטת    בהתאם  פועל  הוא  וכי,  שלו  הרגיל  םהעסקי  מהלך  במסגרת  ידו  על  מנוהל  היהלומים  לענף

 . האשראי תיק מכירת

, מועד השלמת הצעת הרכש, התקשר בנק אגוד בהסכם עם פנינסולה למכירת תיק האשראי ליהלומים והמכירה האמורה  2020מבר  בספט  30  ביום
 ללקוחות  אשראי, )למעט  ליהלומים  האשראי   תיק  מסכום  השנגזר  תמורה  פנינסולה  ידי  על  אגודבנק  לה  הושלמה. על פי הסכם המכירה האמור שולמ

  הפסד   2020  בספטמבר  30  ביום   אגודבנק    רשם,  המכירה  מן  וכתוצאה(  תמורה  ללא  לפנינסולה  נמכר  ואשר,  פגומים  בות כחו  אגודבנק    ידי   על  שסווג
 . םהיהלומי אשראי תיק מכירת  בגין( מס לאחר םחדשי שקלים  77)  חדשים שקלים מיליוני 117 בסך

 בדוח   העסקית   הפעילות   בניהול   משמעותיות   התפתחויות   ק פר   ראה ,  להסכם   והתוספות   אגוד   בבנק   המניות   בעלי   עם   הסכם   בדבר   נוספים   לפרטים 
-2018:  אסמכתא )מספר    2018  ביוני   25  ום מי   דיווח(,  2018-01-053347:  אסמכתא )מספר    2018  במאי   30  מיום   דיווח ,  2017  לשנת   וההנהלה   הדירקטוריון 
 מיום   דיווח(,  2019-01-070000:  אסמכתא )מספר    2019  ביולי  8  ום מי  דיווח(,  2018-01-072859:  אסמכתא )מספר    2018  באוגוסט  5  מיום  דיווח(,  01-060643

 רבדצמב   30  מיום   דיווח (,  2019-01-103980:  א אסמכת )מספר    2019  בנובמבר   28  מיום   דיווח (,  2019-01-101892:  אסמכתא )מספר    2019  בנובמבר   25
: אסמכתא )מספר    2020  בינואר   8  מיום   דיווח (,  2020-01-000351:  א אסמכת )מספר    2020  בינואר   1  מיום  דיווח (,  2019-01-115755:  אסמכתא )מספר    2019

(,  2020-01-067528:  אסמכתא )מספר    2020  ביולי   14  מיום  דיווח(,  2020-01-010362:  אסמכתא )מספר    2020  בינואר   27  מיום   דיווח(,  2020-01-003750
  2020  ביולי   27  מיום  דיווח (,  2020-01-073024  אסמכתא )מספר    2027  ביולי   27  מיום   דיווח (,  2020-01-074859  אסמכתא )מספר    2020  ביולי   14  מיום  דיווח 

:  אסמכתא ספר  )מ   2020  בספטמבר   1  מיום   דיווח (,  2020-01-086407  אסמכתא )מספר    2020  באוגוסט   30  מיום   דיווח (,  2020-01-079680:  אסמכתא )מספר  
-2020-01:  אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר   16  מיום  דיווח(,  2020-01-091030:  אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר   10  מיום  דיווח(,  2020-01-087430

(,  2020-01-094324:  אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר   21  מיום   דיווח (,  2020-01-102456:  אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר   17  מיום   דיווח (,  093247
 29 מיום (דיווח 2020-01-095263 אסמכתא )מספר  2020 בספטמבר 23 ם מיו  דיווח (, 2020-01-094330: אסמכתא )מספר  2020 בספטמבר 21 מיום  דיווח 

 באוקטובר  1  מיום   דיווח (,  2020-01-092182  : אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר   15  מיום   דיווח (,  2020-01-096784  אסמכתא )מספר    2020  בספטמבר 
)מספר    2020  באוקטובר   29  מיום  דיווח (,  2020-01-108700:  אסמכתא )מספר    2020  באוקטובר   29  מיום   דיווח (,  2020-01-097936:  א אסמכת מספר  ) 

 (. 2020-01-108694:  אסמכתא )מספר    2020  באוקטובר   29  מיום   ודיווח (  2020-01-108688:  אסמכתא 

 האנושי והמינהל  המשאביות בתחום ת משמעותהתפתחויו

 יחסי עבודהב חויותפת הת 

 הטכנולוגיה בחטיבת הסכמי עבודה ושכר 

צי מיוחד בין חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד עובדי  נחתם הסכם קיבו  2020בפברואר    4ביום  
ם להסכמות שגובשו, של הסכם המנהלים שנחתם רה, בהתאחבהחלה ברחי טפחות בע"מ, שבמסגרתו סוכם על  החברה של חטיבת הטכנולוגיה של מז

המחויב בהסכמים הקיבוציים של החברה. בכך   פי  ל, וזאת ע2019בינואר    28ופסק הבוררות שהתקבל בבנק בתאריך    2018בדצמבר    20בבנק בתאריך  
פעה מהותית על הדוחות הכספיים של  ם אין השחתסכם שנל חברת הטכנולוגיה בנושאים אלו. להניתן מענה לכלל התביעות של ההסתדרות והועד ש

 הבנק. 

 אגוד  בבנק עבודה סכסוך

אגוד    בבנק  הפקידים   לסקטור  ביחס  עבודה   סכסוך  הכרזת  על  הודעה  אגוד  לבנק  החדשה  הכללית  העובדים   הסתדרות  מסרה  2017  באוגוסט  3  ביום
 הנקוב  שמועדה,  1957-"יזהתש,  עבודה  סכסוכי  יישום  לחוק  בהתאם  השבית  הכרזת  על  הודעהו  אגוד  בבנק  החתימה  יומורש  המנהלים  לסקטור  וביחס

.  מיוחד  קיבוצי  בהסכם  המועסקים  אגוד  בבנק  חתימה  ומורשי  מנהלים  250-ו  פקידים  800-לכ  נוגעות  ההודעות,  ואילך   2017  באוגוסט  20  הינו  בהודעה
  הארגוני  השינוי   עקב  העובדים   זכויות  את   שיסדיר  קיבוצי  הסכם  מתיתח  על  ומתן   משא  מקיום   הימנעות  הינן  דרותסתהה  להודעות  בהתאם  הסכסוך  עילות
 העברת  של  במקרים  הבנקאית  במערכת  כמקובל,  העובדים  של  זכויותיהם  ושמירת  עבודתם  המשך  להבטחת  העובדים  נציגות  דרישת.  ודאג  בבנק  הצפוי

. עבודה  ביחסי  לב   תום  בחוסר  והתנהגות,  הצפוי  המהלך  לכותש ה  לאור  ותגמולם  התעסוקתי  ביטחונם,  שכרם.  תםהעסק  וסדרי  תנאי  לרבות  בבנק  בעלות
 מערכות  אגוד  בחברת  ושביתה  עבודה  סכסוך  הכרזת  על  הודעה  2017  בנובמבר  12  ביום  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות  רהסמ,  זו  להודעה  בהמשך

  העובדים   זכויות   את  ויבטיח  שיסדיר  קיבוצי  הסכם  חתימת  על  תןומ  משא  מקיום  הימנעות,  היתר  בין  כוללות  סוךהסכ  עילות"(.  מערכות "מ )להלן: "אגוד  בע
  במקרים   הבנקאית  במערכת  כמקובל.  העובדים  של  זכויותיהם  ושמירת  עבודתם  המשך  להבטחת  העובדים  נציגות  ודרישת  הצפוי  ניהארגו  השינוי  עקב
 שלו  הבת  ולחברות  אגוד  לבנק  מחשוב  שירות  במתן  קתהעוס  אגוד  בנק  של  מלאה  בשליטה  בת  חברת  נההי  מערכות  אגוד.  בבנק   בעלות  העברת  של

בשבועות האחרונים מתנהל משא ומתן עם ועדי העובדים של בנק אגוד במטרה להגיע להסכם קיבוצי בנושא    . להם   נוגע  שהסכסוך  עובדים  55  ומונה
 פרישה וקליטת העובדים בבנק. 
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 ית המידעיך טכנולוגות במערמשמעותיהתפתחויות 

  של   הראשון  ברבעון  הבנק  החל,  חדשה  רמהלפלטפו  יהב  בנק  ומעבר  בבנק  הקיימות  המערכות  של  גילן,  הפיננסי  בשוק  הקיימות  ותההתפתחוי  לאור
 . המפורט יוןהאפ בשלב ומצוי מתקדם הפרויקט. חדשה  פלטפורמה בסיס על הבנק של ההון שוק  של הליבה מערכת  להחלפת בפרויקט 2019 שנת
 וח. שירות האישי לכל לקבמטרה להעצים את ה CRM- החל פרויקט משמעותי נוסף שעניינו החלפת מערכת ה  2019 תשנ של הרביעי ברבעוןכן,  כמו

 בנק אגוד 
 ההסכם של תוקפו כי, היתר בין, הצדדים בין  הבה נקבע 2020במאי  12מיום  , בין בנק אגוד לבנק לאומי,לפרטים בדבר התקשרות בתוספת להסכם

, ראה פרק  בנק אגוד לבנק לאומיעם אופציות להארכה לתקופות נוספות, בכפוף לקיומם של תנאים שהוסכמו בין , 2022דצמבר ב 31ליום  עד יוארך
 סקירת הסיכונים להלן. 

 הבינלאומית ה הגיאוגרפית סהתפתחויות בפרי

את השירותים הנדרשים ללקוחות. ק  ם, וזאת על מנת להמשיך ולספה בהיקף מצומצבמתכונת עבוד  לארץ   ץ שלוחות חו  פועלותנה,  ולאור משבר הקור
 .ןה את הלקוחות בסיכוהסניפים מנטרים בצורה הדוק

 . על פי ההנחיות המתקבלות מהם ופועלותהשלוחות נמצאות בקשר עם הרגולטורים המקומיים 
 . נק )שוויץ( לימיטדב ת חברת הבת יונייטד מזרחימכיר לש ך בחינההבנק נמצא בתהליכחלק מבחינת הפריסה הבינלאומית הכוללת של הבנק, 

 נוספים  נושאים

 כללי מנהל מינוי

, התקבלה 2020ביולי    2ביום    .כהונתו  את  סיים  פרשר  אלדד  מרש  לאחר,  הבנק  של  הכללי  כמנהל  לכהן  לארי  משה  מר  להח  2020  בספטמבר  16  ביום
 . בנקה ות למינוי של מר משה לארי למנהל הכללי שלבבנק הודעת המפקח על הבנקים כי אין לו התנגד

,  ( 2020-01-018846)מספר אסמכתא:  2020בפברואר  24(, מיום 2020-01-017268)מספר אסמכתא:  2020בפברואר  19נוספים ראה דיווחים מיום  לפרטים 
:  אסמכתא  פר)מס  2020  ביוני   8  מיום(,  2020-01-058935  :אסמכתא)מספר    2020  ביוני  8  מיום(,  2020-01-058554:  אסמכתא)מספר    2020  ביוני   8  מיום

 (. 2020-01-062650: אסמכתא)מספר  2020 ביולי 2 ומיום( 2020-01-058941: אסמכתא)מספר  2020 ביוני 8 מיום(, 2020-01-058938

 ק בהנהלת הבנ מינויים

  24ביום    . הבנק   של   י לל הכ   למנהל   ומונה   תפקידו   את   סיים   לארי   משה   מר ש   לאחר ,  הפיננסית   החטיבה   כמנהל   לכהן   שחף   עדי   מר   החל   2020  בספטמבר   16  ביום 
 . ין לו התנגדות למינויו של מר עדי שחף למנהל החטיבה הפיננסיתהתקבלה בבנק הודעת המפקח על הבנקים כי א 2020באוגוסט 

 (. 2020-01-083179:  אסמכתא )מספר    2020  באוגוסט   24  ם מיו   ודיווח (,  2020-01-070051:  אסמכתא )מספר    2020  ביולי   20  מיום   דיווח   ראה   נוספים   לפרטים 

 תקנון  תיקון

  במסגרת.  משרה  נושאי  של  וביטוח  שיפוי  בעניין,  הבנק  לתקנון  144- ו  142  תקנות   קוןית  הבנק  של  הכללית  האסיפה  אישרה ,  2020  באוקטובר  15  ביום
,  סבירות  התדיינות  תאוהוצ  לרבות,  הוצאות  בשל,  לשפות  וכן  לביטוח  בחוזה  להתקשר  רשאי  הבנק  כי(,  ספק  הסר)למען    במפורש  נקבע   האמור  התיקון
 כפי,  1999-"טהתשנ,  החברות  לחוק התשיעי  לחלק  הרביעי  לפרק'  ד  סימן  לפי,  כספי  וםעיצ  להטלת  הליך  עם  בקשר  גם,  דין  עורך  טרחת  שכר  זה  ובכלל

 .לעת מעת שיתוקן

 לשיפוי  והתחייבות  פטור כתב תיקון

,  אחרים  משרה  איולנוש  לדירקטורים,  הבנק  של   לשיפוי  והתחייבות  הפטור  לכתב  תיקון  הבנק  של  יתללהכ   האסיפה  אישרה,  2020  באוקטובר  15  ביום
או שימונו בעתיד. לפי    בעבר  הנוישכ  אלו  ובכללם,  לעת  מעת  המכהנים,  לעובדים  וכן,  וקרוביהם  בבנק  שליטה  ובעלי  הבנק  של  הכללי  המנהל  ובכללם

הליך בקשר עם    ך דין, גםבשל הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורם  בות לשיפוי תחול גהתיקון, נקבע כי ההתחיי
ת  דינת ישראל בלבד, וסמכולהטלת עיצום כספי, כאמור בתיקון התקנון לעיל. בנוסף, התיקון קובע כי כתב ההתחייבות וכל הקשור בו כפופים לדיני מ

לכתב   לה בתוספתועים הכלולבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בלבד. כמו כן, עודכנה רשימת האיר  רהניין בקשר לכך מסוהשיפוט הבלעדית בכל ע
כתב ההתחייבות המתוקן, לעניין תחולתו כלפי שאר הזכאים,  לאישור, ההחלטה 2020באוגוסט  17 מיום  הביקורת ועדת  להחלטת בהתאםההתחייבות. 

 .  2020באוקטובר  15שנים מיום  9שיידרש לפי דין, עד תום  ככל,  דשמח לאישור תובא, וקרוביהםינם בעלי שליטה שא
-2020-01: אסמכתא)מספר    2020  באוגוסט  27  מיום  דיווח(,  2020-01-085165:  אסמכתא )מספר    2020  באוגוסט  27  מיום  דיווח  ראה  םנוספי  לפרטים
(, 2020-01-103756:  אסמכתא )מספר    2020  באוקטובר  15  מיום  וחדיו(,  2020-01-103765  אסמכתא)מספר    2020  באוקטובר  15  מיום(,דיווח  085147

 (. 2020-01-104347: אסמכתא)מספר  2020 טוברבאוק 18 מיום  דיווח

 תאגידית  אחריות 

 פלטינום+. –התפרסם דירוג "מעלה" בו הבנק זכה לציון הגבוה ביותר הקיים  2020ביולי  21 ביום
 . 2019יות התאגידית שלו לשנת חרפרסם הבנק את דוח הא 2020 באוגוסט 2 ביום

 :  קאינטרנט של הבנשל הבנק באתר הראה דוח אחריות תאגידית  לפרטים

<< www.mizrahi-tefahot.co.il קשרי משקיעים הבנק אודות >> 

 משפטיים  הליכים

 . הכספיים לדוחות( 2-4.)ב 10 ביאור האר להם צד שהבנק  משפטיים בהליכים מהותיים לשינויים
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 לתוצאות ולמצב העסקי הסבר וניתוח 
 
 

לרבות ניתוח ההתפתחות בהכנסות, בהוצאות    ,מגמות, תופעות, התפתחויות ושינויים מהותיים הנוגעים לתוצאות ולמצב העסקיזה כולל תיאור של  ק  פר
 .עיקריות בחברות בהחזקה הפעילות ותוצאותהבנק,  של יםהפיקוחימגזרי הפעילות  תוצאות מתוארותן, כמו כ .וברווחים

 

 מהותיים ושינויים  ותהתפתחוי   ,מגמות, תופעות
 

 הבנק  קבוצת בעסקי מהותיים  אירועים 

 בו  המניות  מלוא ורכישת  אגוד  בבנק מניות  בעלי עם להסכם תוספת 
 בניהול   משמעותיות  התפתחויות  ראה,  אגוד  בבנק  המניות  ואמל  של  הרכישה  השלמת  ובדבר  אגוד  בבנק  מניות  בעלי  עם  להסכם  תוספת  בדבר  לפרטים

 .לעיל, העסקית הפעילות

 הקורונה  נגיף התפשטות  השפעות 

ות המשקית, עלייה הקורונה הפוקד את העולם כולו וישראל בתוכו מוביל להשלכות כלכליות, ריאליות ופיננסיות, תוך ירידה חדה בהיקף הפעיל   משבר 
 ובעולם  הישראלי   במשק   האשראי   יכון ס ב  עלייה   חלה   אלו   מאירועים   כתוצאה עסקים ותנודתיות חריפה בשווקים הפיננסיים.  מומשמעותית בשיעור הבלתי  

 .המשקית   תילו בפע   הירידה   בעקבות,  והקטנים הבינוניים   העסקים על   ובדגש ,  העסקי   מהמגזר   בעיקרה  נבעה ,  האשראי   סיכון   ברמת  העלייה .  ולו כ 

  המשיך  השלישי  הרבעון  ךהלבמהסכמה בין ההנהלה לעובדים לגבי אופן ניצול החופשה.  במתכונת מצומצמת, תוך  ק  מרץ ואפריל פעל הבנ   בחודשים
 ותוך ,  תהבריאו  משרד  להוראות  ובהתאם  ובסניפים  הבנקאות  במרכזי  קפסולות  של  במתכונת  ועבודה  קריטיות  יחידות  פיצול  של  במתכונת  לפעול  הבנק

 םאמצעי חלקומ  יגיינההו חברתי ריחוק על לשמירה מפורטות  עבודה הנחיות שוטף באופן מעביר הבנק. חוקרמ עבודה בתשתית הצורך במידת, שימוש
מחיצות   והן  חיטוי(,  אמצעי  )מסכות,  אישי  ציוד  הן  המיגון,  את  לשפר  . תהלקוחו  ועם  העובדים  בין  החשיפה  צמצום  לצורך  הפרדה  ואמצעיבמטרה 

 את  רציף  באופן  חוןולב,  במשבר  הקשורים  לנושאים  מענה  לתת  מנת  על,  מהרגיל  תכופים  דיונים  מקיימים,  הבנק  והנהלת  ועדותיו,  הבנק  דירקטוריון
 . השלכותיו

 העסקי  רלמגז  לסייע  במטרה,  עליהם  המשבר   השלכות  ואת  העסקי  מצבם  את   לאמוד  כדי,  הלקוחות  עם  ושוטף  הדוק  בקשר  נמצאות  העסקיות  היחידות
  של   שורה  ישראל  בנק   סםפר  זו  תקופה  במהלך.  האשראי  סיכוני  ומזעור   איזונים  על  שמירה  תוך,  מהמשבר  עיםובהנ  והאתגרים הקשיים  עם  בהתמודדות

  ועל פו,  אלו  והנחיות   הקלות  מיישם  הבנק(.  שעה)הוראת    הקורונה  משבר  עם  התמודדות  לצורך  תקין  בנקאי  ניהול  להוראת  והתאמות ,  הקלות,  הנחיות
 . הסיכונים ניהול על הפעילויות השלכות של שוטפת בחינה תוך, הזו  בעת שונים םמיבתחו ללקוחותיו הולם עסקי מענה למתן

 וגדולים  קטנים  לעסקים  סיוע  שיעודן  לעסקים  הלוואות  קרנות  השיקה  ואף,  למשק  לסיוע  כלכלית  תוכנית  של  מנחים  קווים  המדינה  פרסמה,  בנוסף
 . נההקורו ממשבר שנפגעו

לצרכים שנוצרו כתוצת  נקט בשורה ארוכה של צעדים על מנ  הבנק מיידי  וכלה  לתת מענה  בהתאמות אה מהמצב החל במענה תפעולי ללקוחות 
המערכת הבנקאית,   , פעל הבנק, יחד עם כלל2020באפריל    2אשראי, ובהמשך לפניית הפיקוח על הבנקים מיום  במדיניות חיתום האשראי וסיכוני ה

יתום משבר, ולהמשיך לספק אשראי ללווים בכלל המגזרים במשק, תוך קיום תהליך חה  הבית לצלוח אתוך ביכולת של העסקים ומשקי  במטרה לתמ
פים  חודשים בתשלומים השוט  4אחראי, אך ללא הקשחה מיותרת של תנאי החיתום. בין יתר הפעולות שביצע הבנק, אושרה דחייה של עד    אשראי

  2020  שנת  לסוף  עדות נוספות בדחייה במקרי הצורך: הארכה נוספת  רכשבר, לרבות האלכך, עקב קושי זמני בגין המללקוחות משכנתא שנזקקו  
 ללקוחות   גם  התשלום  למועדי  ועדכונים  דחיות  אושרולקוחות שטרם דחו תשלומים.  ל   גם  חודשים  6  עד  של  ודחייה  דחו תשלומים,לקוחות שכבר  ל

  עם   הסדרים  לביצוע   הבנק  נערך,  בנוסף.  הממשלתית  תכניותה  במסגרת  מדינה   בערבות  הלוואות   והועמדו ,  זמני  לקושי  שנקלעו  ומסחריים  פרטיים
 .ההלוואה תקופת הארכת או, החודשי ההחזר של חלקי לתשלום אפשרות לרבות ,  שוטף באופן המשכנתא תשלומי את רועולפ לחזור שיבקשו לקוחות

יארדי שקלים חדשים. הבנק מאפשר ללווים, כאמור, יל מ   45.2- , לכ 2020ם הגיע בשיאו, בחודש מאי  האשראי לדיור שניתנה בגינו דחיית תשלומי היקף  
חודשים אם זו פנייתם הראשונה, בהתאם למתווה בנק ישראל. מתוך סך   6או לפנות ולקבל דחייה של עד    2020וף שנת  להאריך את תקופת הדחייה עד ס 

. מיליארדי שקלים חדשים ניתנו דחיות נוספות   23.3- לשלם, ולכ   רו ז מיליארדי שקלים חדשים ח   21.9- , כ 2020בר  באוקטו   31וואות שהיו בדחייה, נכון ליום  ההל 
  17.7- כ .  2020  שנת   תום   עד   ההלוואות   את   ולפרוע   לחזור ,  נוספת   דחייה  יבקשו   לא   אם,  אמורים   חדשים   שקלים   מיליארדי   3.3- הקיים, כ   מתוך סך הדחיות 

  2021פברואר  מחודש מיליארדי שקלים חדשים, אמורים לחזור ולפרוע  2.3- כ, והיתר, 2021לחזור ולפרוע בחודש ינואר  מיליארדי שקלים חדשים אמורים 
  חזרו   והלקוחות   נוספת   דחייה  התבקשה  לא,  אלה  ימים  עד  ולשלם  לחזור  ושתוכננו  תשלומים  דחיית  שביקשו  ההלוואות  מיתרת  60%-בכ, כי צויןי . ואילך 

-כ   על   העומד ,  התיק   בכלל   הפיגור   לשיעור   דומה  שיעור ,  ים בלבד נכנס לפיגור דש מיליארדי שקלים ח   0.2- כ   חזרו לשלם, סך של מתוך ההלוואות ש   .לשלם
1.2%  . 

 1.3- כשקלים חדשים, מתוכם    ימיליארד  2.7- בכ  הסתכם  2020  באוקטובר  31  ליום  נכון  תשלומים  דחיית  בגינו  שניתנה  האשראי  היקף,  המסחרי  באשראי
.  חדשים  שקלים  מיליארדי  7.1-תוך סך דחיות שאושרו במקור בהיקף אשראי כולל של כמ  חודשים. זאת,  6פה העולה על  ים חדשים לתקומיליארדי שקל

 מיליארדי שקלים חדשים.  4.4- כ של אשראי יתרת עם לקוחות  לשלם חזרו, במקור שאושרו הדחיות מתוך

, וזאת כולו התיק    על   15%צטבר עד  במהלוואה, אך    כל ל   85%בות מדינה בשיעור של  קרן בערבות המדינה, כולל ער ה  במסגרת   הבנק   שמעמיד   האשראי 
 קרן  לפירעון  תשלומים   ן אי  הראשונה   השנה   במהלך .  1.5%בריבית פריים פלוס    ניתנותוואה. ההלוואות  מסכום ההל   5%כנגד פיקדון מהלקוח בשיעור של  

)"מסלול מוגבר"( ובו ערבות המדינה על התיק   ההיכון גבו ן זו מסלול ייעודי לעסקים ברמת סעל ידי המדינה. בנוסף, הושק בקר   מת שול מ הריבית  ו ,  ההלוואה 
קרן לעסקים גדולים, בה ערבות המדינה הינה בשיעור   2020באפריל    30  יום הים למסלול הכללי בקרן. במקביל, הושקה ב , כאשר תנאי ההלוואות ז 60%הינה  
 . 12%- לת ל גובה כל הלוואה, וסך הערבות מוגב מ   75%של  
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 –  2020ביוני    30ה )ליום  מיליארדי שקלים חדשים במסגרת הקרנות בערבות המדינ  4.7-כ  של  בסך  אשראי  הבנק  ידהעמ  2020  בספטמבר  30  ליום  נכון
, לישרא מבנק הלוואה מוניטרית ייעודית וקבל הבנק השתתף, ישראל בנק  של למתווה  בהתאםהאשראי שניתן,  כנגד ים(. מיליארדי שקלים חדש 3.5-כ

 . 0.1%שנים בריבית קבועה בשיעור של  3-מיליארדי שקלים חדשים ל 1.8-לסך כ עההגי  2020 בספטמבר 30 ליום שיתרתה

 . להלן  ראה, שלהן הסיכון למאפייני בהתאם, תשלומים דחיית שקיבלו הלוואות בגין שנערכה אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה בדבר יםרטלפ

סיכון   –מסגרת קרנות המדינה, ראה להלן בפרק סקירת הסיכונים  ב  , ושל האשראי שהועמדמצאות בדחיית תשלומיםנוסף של ההלוואות הנ  לפירוט
 . להלן ראההבנק לסיוע ללקוחות על רקע משבר הקורונה  פעילותוספים בדבר י. לפרטים נאשרא

 של   ים הסיכונ  ניהול  על  המשבר  של  אפשריות  שלכותהל  מיוחד   דגש  ניתן,  ללקוחותיו  שירות  במתן  להמשיך  במטרה  הבנק  שנקט  לפעולות  במקביל
  חטיבתיות  מצב  הערכות  קיום   ותוך ,  האשראי  סיכון  מנהל  ובראשות  יללהכ  המנהל  בראשות  פורומים   באמצעות,  הדוק  באופן   מנוטר  האשראי  סיכון.  הבנק

וניטו  משק  ענפי  של  פרטני  ניטור,  שבועיות  דו בעלי רגישות מיוחדת  ם  ת ספציפייר שוטף של מדדים מרכזיים ולקוחובעלי חשיפה גבוהה למשבר, 
מת דגש לאפשרות של השלכות נוספות למשבר, אם תהיינה. כמו כן, נמשכה כסדרה  ישלהשלכות המשבר. ביתר הסיכונים נמשך הניהול השוטף, תוך 

עדים והתהליכים  הצטים בדבר  קרה הפנימית על דיווח כספי. לפרפי, וכן הבקרות על גילוי ועל הבפעילות היחידות והמערכות הקשורות בדיווח הכס
 , ראה פרק ניהול הסיכונים להלן. רבשנוקט הבנק לניטור וניהול הסיכונים השונים לאור השפעות המש 

, אבטחהה מרחוק,  רכש טכנולוגי, שדרוג מערכת גיש  עלויות בגין  כללומתן מענה שוטף לצרכים תפעולים,    תוךאירוע הקורונה    עםהבנק    התמודדות
 . הבנק  ותצאהו על משמעותי באופן השפיעו לא אשרטוי ומיגון, לוגיסטיות עבור רכש אמצעי חית פיצול יחידות, וכן עלויו 

 אשראי להפסדי הפרשה

 . הקבוצתית   בהפרשה   בגידול   בעיקר  ביטוי  לידי  שבא,  הקורונה   משבר   השפעת   בגין   אומדן   כוללת   אלה   כספיים  בדוחות  שנכללה   אשראי   להפסדי   ההפרשה 

 משנת החל העבר,  הפסדיאה בחשבון הן את שיעור בי אשר מ  הבנק שיטת מדידה של ההפרשה הקבוצתית מיישם ,  הבנקים  על  הפיקוח להוראות בהתאם 
 קפי אשראי בכל ענף ותנאים ענפיים, נתוניםנטיים. גורמים אלה כוללים בין היתר: מגמות בהי ב , והן את ההתאמות בגין הגורמים הסביבתיים הרל 2011

 ועוד.למתן אשראי    הבנקור, שינויים במדיניות  של יתרות בפיג אקרו כלכליים, הערכת איכות כללית של האשראי לענפי משק, שינויים בנפח ומגמה  מ 

  כי אלווד הבנקאיים התאגידים על כי, היתר בין ,הודגש בחוזר. הכספיים לדוחות דגשים הכולל חוזר הבנקים על הפיקוח פרסם 2020 באפריל 21 ביום
 הפיקוח   כי  מציין  החוזר.  וזהיר  שמרני  באופן  נערכו  אשראי  להפסדי  תההפרשו  וכי,  הקורונה  נגיף  אירוע  של  העיקריות  ההשפעות  את  משקפים  דוחותיהם

 ש י  כי  וקובע,  משמעותי  דעת  שיקול  להפעיל  קאינב  תאגיד  מחייבת  אשר,  ודאות  אי  של  גבוהה  רמה  קיימת  הקיימות  שבנסיבות  לכך  ער  הבנקים  על
 הבנק   לרשות  שיעמוד  ככל,  זמן. לאורך  אשראי  להפסדי  פרשההב  שנכללים  הסכומים  את  ולהגדיל,  ההפרשה  בחישוב  האיכותיות  ההתאמות  את  לעדכן
  בתחזיות   וכן,  אמינים  חיצוניים  במקורות  להשתמש  הבנק  נדרש  אשראי  להפסדי  ההפרשות  חישוב  לצורך.  בהתאם  ההשפעה  אומדני  יעודכנו,  נוסף  מידע

 . עיגון כנקודות ביותר העדכניותכלכליות -רואקהמ

על רכיבי    ושפיעשה,  שונים  אינדיקטורים  בחשבון   הובאו,  אלה  כספיים  בדוחות  נכללות  שתוצאותיו   האיכותיות  ההתאמות  חישוב  במסגרת,  זאת  לאור
בהיקף    הגידולהלווים בענפים השונים, שיעור  י  בין היתר את שיעור ירידת דירוג  כולליםים  אינדיקטורההמודל בהתאם לשיעור הגידול באינדיקטור.  

האבטלה והירידה בצמיחה בהתאם לתחזית    י בשיעור  הגידול  וכןואות בערבות מדינה(,  הקורונה )דחיית תשלומים, הלוההלוואות בתנאים ייחודיים למשבר  
 כללה בהתאם תוספת בגין הסיכון הענפי.נ ומרת הפגיעה בגין משבר הקורונה, ובכל ענףבנק ישראל. בנוסף, דורגו ענפי המשק בהתאם לח

התאם למתודולוגיה שקבע הבנק ושיושמה ברבעונים הקודמים, על בסיס  ב 2020גין הרבעון השלישי של הרכיב האיכותי בהפרשה הקבוצתית חושב ב
, 6.5%  -כ  של  2020ילי חזוי לשנת  של, ושיעור הצמיחה ה 20.2% בשיעוראבטלה   - 2020נתוני המאקרו העדכניים שפרסם בנק ישראל בחודש אוקטובר  

,  2020יתן ביטוי בהפרשה גם להתפתחויות שחלו ברבעון השלישי של  ל התפתחות התחלואה. בנוסף, נבהנחה של גלי תחלואה חוזרים ושליטה נמוכה ע
ה בהתאם להוראות בנספח י' רש הפרמטרים החדשים הובאו בחשבון בקביעת ההפהכוללות פוטנציאל להגדלת סיכון הגלום בתיק האשראי של הבנק.  

ידועים, פנימיים וחיצוניים, שעשויים להשפיע על סיכויי הגביה  ן את כל הגורמים הרלבנטיים הלהוראות הדיווח לציבור, אשר מחייבות "להביא בחשבו
ן בגין גורמים חדשים שמשפיעים דכיות מיושמת בעקביות, אך, כאשר ראוי, להתע של חובות", וכי השיטה לקביעת ההפרשה להפסדי האשראי צריכה "לה

ע מתבססת  האיכותית  ההפרשה  הגבייה".  סיכויי  בתעל  שנערך  ואומדן  דעת  שיקול  חוסרל  להתפתחות  -נאי  בהתאם  שוטף  באופן  ותיבחן  ודאות, 
חמרה נוספת השיעור ה  וטף בהתאם לאינדיקטורים השונים: במקרה שלשיעור ההפרשה על פי המודל ימשיך להתעדכן באופן ש  האינדיקטורים השונים.

 צפוי לגדול, ובמקרה של שיפור, יקטן שיעור ההפרשה בהתאם. 

 שבהתאםלהפסדי אשראי,    קבוצתית  הפרשה  בנוסף  וכוללתהבנקים,   על  הפיקוח " שקבעהפיגור"עומק    תנוסח לפי הפרשהה בענף הדיור מחושבת
להם דחייה   עד הדיווח. מטעמי שמרנות, ולאור היקף ההלוואות שאושרהמומיתרת ההלוואות האמורות ל   0.35%שיעור של  לא תפחת מ  תהיתר  להוראות

בהן דחיית תשלומים,    שאושרהעל יתרת ההלוואות    LGD-ו  PD, שחושב בהתאם לתחשיב  נוסףת רכיב איכותי  שוטפים, ההפרשה כולל בתשלומים ה 
ביטוי בהפרשה גם להתפתחויות שחלו   כאמורניתן    ,2020שנת    של השלישי    ברבעוןהאשראי לדיור של הבנק.    יקבת  הנמוכותנמצאות בקבוצות הדירוג  ה

התמשכות דחיות התשלומים שאושרו ללקוחות  לרבות אל להגדלת סיכון הגלום בתיק האשראי של הבנק,, הכוללות פוטנצי2020ברבעון השלישי של 
לציפייה בשים לב  לציבור ו  הדיווחבהתאם להוראות    שהפרמטרים החדשים הובאו בחשבון בקביעת ההפרומקרים בהם ניתן אישור לדחייה נוספת. ה

האיכותית   ההפרשה  שכאמורמתבססת,  הפיקוחית.  על  חוסר,  בתנאי  שנערך  ואומדן  דעת  להתפתחות -יקול  בהתאם  שוטף  באופן  ותיבחן  ודאות, 
 .ם להתפתחויותתאבעתיד בהלהתעדכן באופן שוטף, ויותאם גם  שיעור ההפרשה על פי המודל ימשיך האינדיקטורים השונים.

שקלים חדשים, בהתאמה,   מיליוני  317-ו  932-במסתכמות    2020לישי של שנת  בגין הפסדי אשראי לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון הש  ההוצאות
  שתוארו   בותסימה  נובע  הגידול  עיקר.  חדשים  שקלים  מיליוני  247-ו  687מיליוני שקלים חדשים בתקופות המקבילות אשתקד, גידול של    70-ו  245לעומת  

  וכן ,  ובהוצאות  בהכנסות  ההתפתחויות   בניתוח  להלן  ראה,  אלה  כספיים  בדוחות  שנכללה  אשראי  להפסדי  ההפרשה  בדבר  נוספים  רטיםלפ .  לעיל
 . הכספיים לדוחות 13-ו 6 בביאורים

 אינדיקטורים השונים.תאם להתפתחות ה בה באופן שוטף    תיבחן  והיאודאות, - תנאי חוסר ההפרשה האיכותית מתבססת על שיקול דעת ואומדן שנערך ב

, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )להלן ביחד: "הנחות"( 1968-התשכ"ח   תו בחוק ניירות ערך,מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדר
 יטת הבנק בלבד. שלרמים שאינם בות עלולות שלא להתממש בשל גושהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנח
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 מיסוי  בענייני האמריקאים לקוחותיה עם הבנק ת קבוצ התנהלות  לבחינת  תלויה  הבלתי התביעה ועדת  המלצות  אימוץ

)להלן:   DPA- ה   מהסדר  העולים  מים מסוי  היבטים  לבחינת"(,  ועדה ו )להלן: "ה   תלויה   בלתי  ועדה  הקמת  על   הבנק   דירקטוריון   החליט  2019  במרץ   27  ביום
 . 2002-2012ותיה האמריקאים בשנים  חתם הבנק עם משרד המשפטים בארצות הברית בקשר עם עסקי קבוצת הבנק עם לקוחיו על   , ההסדר"( 

י שאי משרה וגורמים אחרים בבנק ובדבר אד נו כנג   משפטיים   הליכים  נקיטת   אי  בדבר   ועדהו ה   המלצות  את  הבנק   דירקטוריון  אימץ   2020  במרץ   31  ביום
ורים ונושאי משרה בבנק, בהסכם שהנפיקו פוליסת ביטוח דירקט  וכן להתקשר עם חברות הביטוח, הסקת מסקנות אישיות בקשר לאירועים נשוא ההסדר, 

  . 2020כהכנסה ברבעון הראשון של שנת  הוכר זה   סכום מיליון דולר, בכפוף לאישורו של בית המשפט המחוזי תל אביב יפו.   23של  סכום לתשלום פשרה 
פשרה שנחתם בין המבקש בהליך התלוי ועומד בפניו, הבנק  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם    2020בספטמבר    8  ביום
, )"המבטחים"(  משרה  ונושאי  דירקטורים  ביטוח  פוליסת  לבנק  שהנפיקו  הביטוח  חברות"מ,  בע  לנאמנות  חברה  טפחות  ומזרחי ,  UMB (Switzerland) Ltdוכן  

"ב )"סכום  ארה דולר מיליון 23 של וסופי כולל סכום לבנק ולמיש המבטחים, הפשרה להסכם בהתאם(. ועובדים משרה)נושאי  בהליך נוספים ומשיבים
  . מיסוי  בהיבטי  האמריקאים  לקוחותיה  עם  נקבה  קבוצת  עסקי  עם  בקשר  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  נגד  האפשריות  והעילות  הטענות  לסילוק"(  הפשרה 

  מיליוני  4.9-כ  עד  של  בסכום  טרחה  שכר  הפשרה  מסכום  לםישו,  הפשרה  סכום  וקבלת  כאמור  לאישור  בכפוף.  משפט  בית  לאישור  כפוף  הפשרה  כםסה
 "מ(. מע)כולל  חדשים שקלים

ות, לרבות בהיבט הממשל קרדה שעניינו בחינת התהליכים הניהוליים והבדן דירקטוריון הבנק בדוח משלים שהוגש לו על ידי הווע 2020במאי  18 ביום
  ורים שיפ   נעשו ,  הרלוונטית   התקופה   לגבי   הוועדה   ידי   על   שנבחנו   והתהליכים   התחומים   ברוב   כי   נקבע   זה   בדוח התאגידי, הקשורים באירועים נשוא ההסדר.  

,  הקיימים   לאלו   מעבר   נוספים   תהליכים   ישם י ל   לבנק   להמליץ   לנכון   הוועדה   מצאה ,  לחלקם   חס בי .  אלה   לשיפורים   הערות   היו   לא   ולוועדה   הבנק   ידי   על   משמעותיים 
 .קלים שינויים תוך, תלויה הבלתי הוועדה המלצות מרבית את אימץ  והדירקטוריון 

 .הכספיים לדוחות 4. ב 10 ביאור ראה נוספים לפרטים

 בנות ובחברות  בבנק נוספים  יםהלמנלו משרה נושאיל ,של הבנק הקודם הכללי מנהלל אופציות  הקצאת 

 לנושאי ,  הבנק  של  הקודםיה למנהל הכללי  אופצ  כתבי  הקצאתשל הבנק,    תגמולועדת ה  אישורדירקטוריון הבנק, לאחר    אישר  2020  ניויב  22יום  ב
 . הכספיים לדוחות 16 ר. לפרטים נוספים ראה ביאוהבנק של בנות ובחברות בבנק נוספים למנהלים וכן, בבנק משרה

 

 בוצת הבנק ק הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על
 

 ובעולם  בארץ  הבנקאות  בענף עיקריות  התפתחויות

האחרונות בענף הבנקאות בארץ ובעולם ראה פרק הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי בדוח הדירקטוריון מות של השנים  נרחב בדבר מג  למידע
 . 2019וההנהלה לשנת 

 2020 שנת  של  ניםראשוהים ודשהח תשעת וב השלישי ברבעוןהעולמית   ובכלכלהל ישראבהתפתחויות במשק 

 בישראל  המשק

 ריאליות  התפתחויות

הובילה ממשלות ברחבי העולם ובישראל לנקוט בצעדי סגר וריחוק חברתי במאמץ לבלום   2020מתחילת שנת   ורונה בעולם החל התפשטות מגפת הק
ה  מגזרים נרחבים בכלכלה העולמית והישראלית, תוך נסיק  שלשבר כלכלי גלובלי שבא לידי ביטוי בשיתוק  את התפשטות הנגיף. כתוצאה מכך, נוצר מ

 . ו לחופשה ללא תשלוםשל מספר העובדים שהוצא
המשבר פגע בצד ההיצע בעקבות הפגיעה בשרשרת הייצור של מוצרים ושירותים רבים ומפגיעה בסחר העולמי, אך הביא גם לירידה בצד הביקוש  

קדות  , תוך התמלשכך את עוצמת המשבר ממשלות ברחבי העולם נקטו בצעדים פיסקלייםיון  יסבנעקבות הטלת מגבלות על הפעילות העסקית.  ב
בחדות ונקטו  המוניטריות  מהמשבר והעמדת אשראי למגזר העסקי. מרבית הבנקים המרכזיים הפחיתו את הריביות    שנפגעוובדים  פיצוי עסקים וע ב

 .  קיםניטריים ואספקת נזילות לשוובצעדי הרחבה מו
  3.5%, ושל  2019בשנת    3.4%ה בשיעור של  ת צמיח, לעומ5.0%בשיעור שנתי של    2020של שנת    בתשעת החודשים הראשוניםוץ  תוצר התכוה  בישראל,

, ירידה בהשקעה בנכסים (צריכת שירותים  בעיקרהתוצר הושפע בעיקר מהסעיפים הבאים: ירידה חדה בצריכה הפרטית )קצב צמיחת  .  2018בשנת  
 .  צוא מוצרי תעשייהבעיקר בשל התרחבות ביביצוא הסחורות נרשמה צמיחה, ת. א השירותים בשל התכווצות ביצוא שירותי תיירוצוקבועים, וירידה בי

לייה בנתוני התחלואה, החל מסוף חודש אפריל הכריזה ממשלת ישראל על הקלה במגבלות על הפעילות העסקית. במהלך חודש יוני החלה מגמה של ע
 מדד השך תקופת חגי תשרי.  דש את הטלת המגבלות בתחילת חודש יולי, ולהטיל סגר שני באמצע חודש ספטמבר למ לחשהובילה את הממשלה  

- ו,  2019  בשנת  3.2%  של  עלייה  לעומת  5.2%  של  שנתי  בשיעור  ספטמבר  לחודש  ועד  השנה  מתחילת  התכווץ   ישראל  בנק  של  המשק  למצב  המשולב
  .2018 בשנת 3.7%

מכוח העבודה בשל פיטורים או קים שנעדרו מעבודתם בגלל נגיף הקורונה ואלו שיצאו  כב מהבלתי מועסקים, המועסור המ  -שיעור האבטלה הרחב  
ר האבטלה  . בחודשים העוקבים נרשמה חזרה הדרגתית לעבודה, ושיעו30%-ינק בחדות והגיע בחודש אפריל לרמה של מעל לז  -סגירת מקום העבודה  

השנייה של חודש   חל זינוק מחודש בשיעור האבטלה הרחב, ונכון למחצית  ם, בעקבות הטלת הסגר השניול, א11%-12%יצב ברמה של  הרחב התי
   .18.0%אוקטובר, עומד שיעור זה על 

ולצמוח בשנת   2020בשנת    6.5%-ל  5.0%על פי תחזית חטיבת המחקר בבנק ישראל מחודש אוקטובר, התוצר בישראל צפוי להתכווץ בשיעור של בין  
- 13.9%ור האבטלה הרחב צפוי לעמוד בטווח שבין  לות במידת ההצלחה בהשתלטות על התפשטות המגיפה. שיע, כת 6.5%- ל  1.0%ר של בין  עובשי  2021
פעילות   יאפשרו חזרה לשגרתיימצא חיסון יעיל לנגיף, או תרופה אפקטיבית, ש  2021. חטיבת המחקר מניחה כי באמצע שנת  2021בסוף שנת    7.8%

 כמעט מלאה. 
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 חליפין ושערי לציהנפאי
 בתקופה המקבילה  1.0%בשיעור של    לעומת עלייה  0.4%לצרכן בשיעור של  רים  המחי  מדד  ירד  2020עשרת החודשים הראשונים של שנת    במהלך

, נגדמ  .0.7%מיתנו את המדד הכללי בשיעור של  אשר  ובסעיף ההלבשה וההנעלה    התחבורה והתקשורת  מהוזלה בסעיף בעיקר  המדד הושפע    אשתקד.
 . למדד הכללי 0.3%תרם אשר , בסעיף הפירות והירקות התייקרותחלה 

 :בהם השינוי ושיעור היציגים החליפין שערי  על פרטים להלן

 )באחוזים( שיעור השינוי  2019בדצמבר  31 2020בספטמבר  30 
    שער החליפין של: 

 (0.4) 3.456 3.441 )בשקלים חדשים( צות הברית ארדולר של 
 3.8 3.878 4.026 אירו )בשקלים חדשים( 

. שער החליפין של השקל מול 2020  בספטמבר 30 מיום 2.5%ייסוף של  - 3.356עמד שער החליפין של השקל מול הדולר על  2020 בנובמבר 17 ביום
 . 2020 בספטמבר 30ם יומ 1.0% של ייסוף - 3.985ד באותו היום על האירו עמ

 מוניטרית מדיניות 

  לרמה   0.25%  של   מרמה   המוניטרית   הריבית   את   2020  אפריל   בחודש   ישראל   בנק  הפחית ,  במשק   האשראי  תנאי   ל ע   ולהקל   בשווקים   בנזילות  לתמוך   מנת   על 
 והזרמת,  חדשים   שקלים   מיליארדי  85  בסך   ות תי ממשל   חוב   איגרות  לרכישת   תוכנית:  ם יה , בינרבים   מוניטריים  כלים   ישראל   בנק  הפעיל ,  בנוסף .  0.1%  של 

. מהבנקים   ההון  דרישות   של   הפחתה  באמצעות ,  היתר   בין ,  האשראי   היצע  להגדלת   צעדים   ונקיטתדולר,  - שקל   החלף   מכרזי  באמצעות  המטבע  לשווקי  נזילות
וזעירים,    ות לטווח ארוך למערכת הבנקאית, בתנאי שהלוואבנוסף השיק בנק ישראל כלי מוניטרי למתן הלוואות    ותוכניתאלו יתגלגלו לעסקים קטנים 

 . חדשים  שקלים   מיליארדי  15  של   בהיקף   המשני   וקש ב   קונצרניות   חוב   איגרות   לרכישת 

 פיסקלית מדיניות 

 תקציבי  גירעון  לעומת ,  חדשים   שקלים   ארדי לי מי   122.7  של   בסך   מצטבר   גירעון   הממשלה   בתקציב   נרשם   2020  שנת   של   הראשוניםבעשרת החודשים  
 לתוצר  , ביחס חודש אוקטובר החודשים שהסתיימו ב   12- ב   ןהגירעו   שיעור .  אשתקד בתקופה המקבילה    חדשים   שקלים   מיליארדי   37.8  של   בסך   טבר צ מ 

של שנת   בעשרת החודשים הראשונים.  2018בשנת    2.9%, ושיעור של  2019בשנת    3.7%  של   שיעור   לעומת  ,  10.1%  עמד על   2019  בשנת   הגולמי  המקומי 
לעומת התקופה   2.8%בשיעור נומינאלי של  ירדה  המסים  גביית  ו   לתקופה המקבילה אשתקד,   ביחס  הממשלה   משרדי   בהוצאות   17.3%של    גידול   ם רש נ   2020

רחי הולם, תמיכה בפיתוח המשק, נועדה להבטיח מתן מענה בריאותי ואז ש אוצר הכריז על תוכנית כלכלית לתמיכה במשק  משרד ה   המקבילה אשתקד. 
ארדי שקלים חדשים מילי  139- התוכנית בגובה של כ  נכון לחודש אוקטובר, מתוך סך  טחון סוציאלי למשקי הבית. י כיות עסקית ואספקת ב מש ה על ה שמיר 

 .  64%- בוצעו כ 

 המשכנתאות  ושוק למגורים בנייה

)דירות שנמכרו ודירות ש פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסתכמה הכמות המבו   על  , נתונים נו שלא למטרת מכירה נב קשת לדירות חדשות 
  24.8%ועלייה של , התקופה המקבילה אשתקד  לעומת  2.2%של  עלייה אלף דירות,   38.0- בכ  2020של שנת  תשעת החודשים הראשונים  במהלך ( מקוריים 
 שקלים   מיליארדי   57.3  של   בסך   לדיור   הלוואות   לציבור   ניתנו   2020ת  שנ   של   תשעת החודשים הראשונים   במהלך .  2018התקופה המקבילה בשנת    לעומת 
עלייה של   , 2018בשנת  בתקופה המקבילה  מיליארדי שקלים חדשים    44.1- ואשתקד,  בתקופה המקבילה  ים  שקלים חדש מיליארדי    51.1  לעומת ,  חדשים 

 .בהתאמה   , 30%- ו   12%
  , 2.4%  של  בשיעור  ,2020ספטמבר  החודשים שהסתיימו בחודש    12ך  במהל  ,עלובבעלות    הדיור  מחירי ,  טטיסטיקהסל  המרכזית  הלשכה  נתוני   פי  על

 . בתקופה המקבילה אשתקד  1.7% ועלייה של 2019 בשנת 3.4% של ורבשיע בהמשך לעלייה

 שוק ההון

רץ ות באניהמ  בשוק.  הברית  בארצות  הבורסות  הובלתית בחיוב  במגמה  ברובו, התנהל  2020  שנת  של  השלישי  ברבעון,  בעולםבשווקי המניות    המסחר
 .מעורבת במגמה התנהלוהמרכזיים  המדדים

 )באחוזים(:  בישראלהשינויים במדדי המניות העיקריים  להלן

 מדד 

2020 
 רבעון 
 שלישי 

2020 
 רבעון 

 שני

2020 
 רבעון 
 ראשון 

2019 
 רבעון 
 רביעי

2019 
 רבעון 
 שלישי 

2019 
 רבעון 

 ישנ

2019 
 רבעון 
 ראשון 

 5.4 3.6 1.1 4.2 (21.0) 1.0 (2.6) 35אביב -תל

 6.4 4.7 3.2 5.5 (21.0) 3.8 1.5 125אביב -תל

 10.2 7.1 9.2 8.9 (21.6) 8.6 11.8 90אביב -תל

 מיליארדי  1.9-ו  1.7-ב  נההששל    יםהראשונ  החודשים  ובתשעת  השלישי  וןברבעמחזור המסחר היומי הממוצע במניות ובניירות ערך המירים הסתכם  
  1.3  של  ממוצע  יומי  מחזורו,  אשתקד  ותהמקביל  בתקופות  חדשים  שקלים  מיליארדי  1.3-ו  1.4של    ממוצע  מחזור  לעומת  בהתאמה,  ,חדשים  שקלים

 . 2019מיליארדי שקלים חדשים בשנת 
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 )באחוזים(:  בישראלות החוב העיקריים גרהשינויים במדדי אי להלן

 מדד 

2020 
 רבעון 
 שלישי 

2020 
 רבעון 

 שני

2020 
 רבעון 
 ראשון 

2019 
 רבעון 
 רביעי

2019 
 רבעון 
 שלישי 

2019 
 רבעון 

 שני

2019 
 רבעון 
 ראשון 

 3.2 1.7 2.6 1.0 (4.5) 2.9 1.1 אג"ח כללי
 3.5 2.1 3.5 0.9 (3.0) 4.0 (1.4) צמוד מדד אג"ח ממשלתי 

 2.3 1.4 3.5 0.9 (1.1) 3.0 (0.4) אג"ח ממשלתי לא צמודות

 4.3 1.9 2.0 (0.1) (7.1) 0.5 3.0 20תל בונד 
 3.2 2.1 1.1 2.1 (6.5) 2.3 2.0 40תל בונד 

 עולמית  כלכלה

.  ולה כ   2019בשנת    2.3%של  ר  לעומת צמיחה בשיעו ,  5.8%בשיעור שנתי של    2020התכווצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת    הברית   ארצות   כלכלת 
, הן  בחודש אפריל   . מדדי מנהלי הרכש רשמו ירידות לערכי שפל היסטוריים העסקית הפעילות    זאת, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והטלת מגבלות על 

, אולם  בחודש אפריל  ת רות רבו מש איבד  האמריקאי  . המשק על התרחבות בפעילות , אך התאוששו מאז וחזרו להצביע בענפי התעשייה בענפי השירותים והן 
  , במטרה לתמוך בכלכלה האמריקאית .  6.9%ר עמד על שיעור של  יעור האבטלה נכון לחודש אוקטוב נרשמה התאוששות מסוימת, כאשר ש   בחודשים העוקבים 

כי יפעל בכל הכלים    FED- ריז ה הכ . בנוסף, 0.0%- 0.25%עד לרמה של  1.5%- 1.75%בשתי פעימות חירום מרמה של    הריבית  מרץ את  בחודש   FED- הוריד ה 
התקיימו הבחירות לנשיאות    2020נובמבר    חודש בתחילת    סכום שיידרש" לשמירה על תפקוד השוק. העומדים לרשותו וימשיך לרכוש איגרות חוב "בכל  

. עם זאת, מסתמן  2021בינואר    20- ב   ים ד טראמפ. השבעת הנשיא החדש מתוכננת להתקי , בהן ג'ו ביידן נבחר כנשיא, ויחליף בתפקיד את דונל הברית   ארצות 
 רפורמות מרחיקות לכת. הנשיא הנכנס לבצע    כי בסנאט ייוותר רוב רפובליקני, שיקשה על 

מדדי   .כולה   2019ת  בשנ  1.2%, לעומת צמיחה של  10.0%בשיעור שנתי של    2020ווץ בתשעת החודשים הראשונים של שנת  התכ  האירו  בגוש  התוצר
ברחבי היבשת, אך התאוששו מאז   פל בחודש אפריל, על רקע התפשטות נגיף הקורונהים ובענפי התעשייה ירדו לרמת שותמנהלי הרכש בענפי השיר

ווצות, על להצביע על התרחבות בפעילות. עם זאת, בחודש ספטמבר שב המדד בענפי השירותים להצביע על התכבחודש יולי חזרו  במידה ניכרת, ו
(, אך הפעיל תוכנית חירום  - 0.5%הותיר את הריבית ברמתה )  ECB- על הפעילות במדינות רבות ברחבי היבשת. ה  ותרקע עלייה בתחלואה וחידוש מגבל

י מדינות ון אירו, הרחיב את תוכנית ההלוואות לבנקים, והפחית את דרישות ההון מהבנקים. בצד הפיסקאלטרילי  1.35שת איגרות חוב בהיקף  לרכי
שנים.   47ד האירופי לאחר  פרשה בריטניה מהאיחו  2020מיליארדי אירו. בחודש ינואר    750ן חילוץ בהיקף של  קרהאיחוד האירופי הודיעו על הקמת  
 . ר בה היא תיוותר חברה באיחוד הסחר, תוך כדי משא ומתן על הסכמי סחר חדשיםפת מעבמהלך זה מכניס את בריטניה לתקו

  6.1%קד, בהמשך לצמיחה של  ביחס לתקופה המקבילה אשת  0.7%בשיעור של    2020צמחה בתשעת החודשים הראשונים של שנת    תהסיני  הכלכלה
התכווץ ברבעון הראשון של השנה, אך חזר לצמוח ברבעון השני, עם הסרת המגבלות על הפעילות. מדד המסחר    התעשייתי  הייצור  מדד.  2019בשנת  

, והחל מחודש אוגוסט הוא חזר להתרחב. מדדי מנהלי הרכש ירדו יםלך הרבעון הראשון, אולם מאז חל שיפור מסוהקמעונאי התכווץ גם הוא במה
ל מחוז חוביי, אך התאוששו במידה ניכרת כבר בחודש מרץ, והצביעו על חזרה מהירה של הפעילות  ואר השנה עם החלת הסגר עבחדות בחודש פבר

 .  לתוואי של צמיחה

 )באחוזים(:  בעולם העיקריים המניות במדדי ייםנוהשי להלן

 מדד 

2020 
 רבעון 
 שלישי 

2020 
 ן עורב

 שני

2020 
 רבעון 
 ראשון 

2019 
 רבעון 
 רביעי

2019 
 רבעון 
 שלישי 

2019 
 רבעון 

 שני

2019 
 רבעון 
 ראשון 

 11.2 2.6 1.2 6.0 (23.2) 23.3 7.6 דאו ג'ונס 

S&P 500 8.5 25.5 (20.0) 8.5 1.2 3.8 13.1 

 16.6 4.0 1.0 12.7 (10.5) 35.7 12.4 100נאסד"ק 

DAX 3.7 29.0 (25.0) 9.6 0.2 7.6 9.2 

FTSE 100 (4.9) 13.9 (24.8) 6.7 (0.2) 2.0 8.2 

CAC (2.7) 17.3 (26.5) 0.5 2.5 3.5 13.1 

Nikkei 4.0 22.8 (20.0) 5.0 2.3 0.3 6.0 
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 ומתפתחים  מובילים םוניסיכ

 .תודמיובתנים המהווים פוטנציאל לפגיעה בתוצאות הפיננסיות שלו הבנק לשורה של סיכו שףבמסגרת פעילותו נח
  תהליך למיפוי וזיהוי הסיכונים, בוחן הבנק את הסיכונים המובילים, סיכונים קיימים )או חדשים( העשויים להתממש בשנה הקרובה והינם בעלי   במסגרת

עלפוט מהותית  להשפעה  הפיננסי  נציאל  הבנק,    ות תוצאותיו  של  מזויציבותו  כן,  כמו  ונזילות.  ריבית  אשראי,  סיכוני  כגון:  הסיכונים  סיכונים  והים 
ין  הארוך יותר וקיימת אי וודאות באשר לאופיים והיקף השפעתם על הבנק. מבין סיכונים אלה ניתן לאפי  המתעוררים, סיכונים העשויים להתממש בטווח

את כלל פעילותו העסקית של  , מיפוי הסיכונים נבחן באופן שוטף כדי לוודא שהוא מקיף  ידע ומוניטין. כאמורהמסייבר, טכנולוגית  סיכוני אבטחת מידע ו
 . הרגולציה  ודרישות השוק תנאיהבנק, 

ת לרבות השפע   מדווחתולם והתפתחותם בתקופה הלפרטים נוספים הכוללים את ניתוח הסיכונים העיקריים שהבנק חשוף אליהם וסקירה של אופן ניה
באתר האינטרנט של   2019ולשנת  2020של שנת  השני לרבעוןנים ראה פרק סקירת הסיכונים להלן, וכן דוח הסיכוורכישת בנק אגוד,  משבר הקורונה

 : הבנק
< www.mizrahi-tefahot.co.il כספי מידע >קשרי משקיעים  > בנק אודות. 

 החשבון המבקרים אי רו של סקירה דוח
 לרבות ,  שלו  מאוחדת   וחברה  נקהב  כנגד   שהוגשו  לתביעות  ביחס.  3ב. 10  בביאור  לאמור  הסקירה את תשומת הלב בדוח  ה  רואה החשבון המבקר הפנ

 . ייצוגיות כתובענות  בהן להכיר בקשות

 באומדנים חשבונאיים קריטייםות קריטי  שינויים במדיניות חשבונאית
, על שיעורי הפסד היסטוריים בענפי המשק  היתר   בין , ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי מתבססת,  אלה דוחות כספיים  ל .  ב   1ור  יא כמפורט בב 

-המאקרו   בתנאים   ההרעה   השפעת   את  בחשבון   ה ומביא שנים שהסתיימו במועד הדיווח,    10תי, בטווח של  י יתי ולא בעי י השונים, ובחלוקה לאשראי בע 
 .בבנק הלווים  על ,  הקורונה   משבר   עקב   שק במ והפעילות לכליים  כ

 לעיל. הבנק   קבוצת   בעסקי  מהותיים   אירועים   פרק , ראה  לפרטים 

 תלרכיש  עסקה  לאור השלמת,  אגודבנק    של  התחייבויותהו  נכסיםהראשוני לשווי    לאומדןבהתאם    (Provisional)בדבר טיפול חשבונאי זמני    לפרטים
 . להלן, קריטיים חשבונאיים ואומדנים תניוידמ פרק ראה, הבנק ידי על אגוד בנק מניות
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 אחר הכולל  האות וברווח  התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצ

 
ביל אשתקד,  מיליוני שקלים חדשים ברבעון המק   422מיליוני שקלים חדשים, לעומת    387- ב  2020  שנת   של   השלישי   ברבעון   הסתכם   הקבוצה   של   הנקי   הרווח 

 ברבעון המקביל אשתקד.   11.1%של    ון שואה על הה , לעומת ת 9.5%על ההון, במונחים שנתיים בשיעור של    תשואה   מבטא   ה ז   רווח .  8.3%קיטון בשיעור של  
לעומת  שקלים חדש מיליוני    1,104- ב   2020הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת  הרווח הנקי של   שים חד מיליוני שקלים    1,402ים, 

 בתקופה  12.4%  של יעור  לעומת תשואה על ההון בש   9.0%, במונחים שנתיים, בשיעור של  וןעל הה   . רווח זה מבטא תשואה21.3%של    בשיעור   קיטון אשתקד,  
 . כולה   2019  בשנת   11.9%- ו  אשתקד   המקבילה 

  וההפסד  הרווח וחות הכספיים אין השפעה על  את הדוחות הכספיים של בנק אגוד. לאיחוד הד  חדהבנק מא  2020בספטמבר    30לעיל, החל מיום    כאמור
 וכן,  לעיל  העסקית  הפעילות  בניהול  משמעותיות  התפתחויות  פרק  ראה  נוספים  לפרטים.  השנה  של  השלישי  והרבעון  הראשוניםשל תשעת החודשים  

 הכספיים. חות לדו 17 ביאור

   רווח הכולל האחראות ובוצ, בההכנסותבהתפתחות ניתוח ה

מיליוני שקלים חדשים,   81,51-, הסתכמו בלהלן  שיפורט, כפי  2020של שנת    השלישיברבעון    ( 1) הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית 
 . 11.5%של  גידולמיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל אשתקד,  1,361לעומת 

מיליוני שקלים    84,32-ב  מוהסתכ  להלן  שיפורט, כפי  2020של שנת    הראשונים   החודשים  בתשעת   (1)שאינן מריביתן הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימו
 .  1.1%של  גידולאשתקד,   המקבילה בתקופהמיליוני שקלים חדשים  4,281חדשים, לעומת 

מיליוני   1,375-הסתכמו ב  להלן  שיפורט, כפי  2020נת  ש  של  השלישיברבעון    מפעילות שוטפת   (1)ריבית הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מ
 . 0.2%המקביל אשתקד, גידול של   ברבעוןמיליוני שקלים חדשים  1,372שקלים חדשים, לעומת 

-הסתכמו ב  להלן  שיפורט כפי  ,  2020של שנת    הראשונים   החודשים   בתשעת   מפעילות שוטפת   (1)הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית 
 . 2.0%אשתקד, גידול של   ההמקביל בתקופה מיליוני שקלים חדשים  4,078מיליוני שקלים חדשים, לעומת   4,159

 להלן ניתוח התפתחות הכנסות המימון מפעילות שוטפת )במיליוני שקלים חדשים(:  
  

 

2020 
רבעון 
 שלישי 

2020 
 רבעון 

 שני

2020 
 ן רבעו

 ראשון 

2019 
 רבעון 
 רביעי

2019 
 רבעון 
 שלישי 

2019 
 רבעון 

 שני

2019 
 רבעון 

 אשון ר

 שיעור השינוי )באחוזים( 
 2020רבעון שלישי 

 2019לרבעון שלישי 
  1,231 1,543 1,214 1,352 1,347 1,323 1,464 הכנסות ריבית, נטו 

  57 89 147 64 64 76 54 ( 1)ן מריביתהכנסות מימון שאינ
 11.5 1,288 1,632 1,361 1,416 1,411 1,399 1,518 מימון נסות הכסך 

         בניכוי:
  (42) 235 (81) (36) (83) (40) 18 השפעת מדד המחירים לצרכן 

  12 9 6 17 7 9 11 הכנסות מגביית ריבית בגין חובות בעייתיים
וב וניירות ערך רווחים ממימוש איגרות ח

 למכירה זמינים 
  12 1 30 3 28 54 14 רות חוב למסחר, נטו יגורווחים מא

פי השפעת רישום חשבונאי של  נגזרים ל
  (43) 30 34 44 43 8 100 (2)שווי הוגן ואחרות

  ( 61) 275 ( 11) 28 ( 5) 31 143 הכל השפעות שאינן מפעילות שוטפת סך 
 0.2 1,349 1,357 1,372 1,388 1,416 1,368 1,375 סך הכנסות מימון מפעילות שוטפת 

         

 שיעור השינוי )באחוזים(  2019 תשעה חודשים 2020 תשעה חודשים 
 1.1 4,281 4,328 סך הכנסות מימון 

  203 169 השפעות שאינן מפעילות שוטפת  סך הכל
 2.0 4,078 4,159 סך הכנסות מימון מפעילות שוטפת 

  בנק   ריבית  ירידת  חרף  וזאת,  אשתקד  המקביללעומת הרבעון    0.2%בשיעור של    2020  שנת  של  יהשליש  ברבעון  גדלולות שוטפת  המימון מפעי  הכנסות
- 0.25%  של  לרמה  מרץ   חודש  במהלך  פעימות   בשתי,  הברית  בארצות  המרכזי  הבנק  ריבית   וירידת,  אפריל  חודש  בתחילת  0.1%  של  לשיעור  ישראל
0.00% . 

 למרות   זאתאשתקד,    ההמקביל  התקופה  לעומת,  2.0%יעור של  ה בששנה  של  הראשונים   החודשים   בתשעת גדלו    שוטפת  מפעילות  המימון  הכנסות
    . כאמור , ובישראל הברית בארצות הריביתל ירידת ההשפעה השלילית ש 

ים החשבונאיים כהכנסת  ללמדד שההכנסה המקבילה להן נרשמת על פי הכ הכנסות מימון שאינן מריבית כוללות השפעת שווי הוגן ואחרות, וכן הוצאה בגין הפרשי הצמדה על נגזרי (1)
 ריבית.

הטיפול החשבונאי במכשירים מאזניים הנרשמים בדוח רווח והפסד על בסיס צבירה )ריבית, הפרשי הצמדה,  הוגן נובעת מההבדל בין  השפעת הרישום החשבונאי של נגזרים לפי שווי (2)
ץ באמצעות  וללות גם את השפעת החיסוי שמבצע הבנק כנגד חשיפת המס בגין ההשקעות בחוץ לארכ ם הנמדדים לפי שווים ההוגן. השפעות אחרותוהפרשי שער בלבד(, לבין נגזרי

 מימון עודפים כנגד השקעות אלו. העמדת מקורות  
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 פיקוחיים )במיליוני שקלים חדשים(:  פעילותת המימון לפי מגזרי להלן פירוט סך הכנסו

 מגזר פעילות 
 רבעון שלישי

2020 
 ישין שלרבעו
 השינויסכום  2019

 שיעור השינוי
 )באחוזים( 

     אנשים פרטיים: 
 12.4 53 429 482 הלוואות לדיור -משקי בית
 (8.8) (30) 339 309 אחר -משקי בית

 (9.5) (2) 21 19 בנקאות פרטית
 2.7 21 789 810 ם פרטיים שי סך הכל אנ

     פעילות עסקית: 
 (3.4) (10) 295 285 עסקים קטנים וזעירים 

 (5.3) (4) 75 71 עסקים בינוניים
 7.7 10 130 140 עסקים גדולים
 (24.0) (6) 25 19 גופים מוסדיים

 ( 1.9) ( 10) 525 515 סך הכל פעילות עסקית
 -  149 (7) 142 ניהול פיננסי

 12.2 160 1,307 1,467 לות בישראל עיסך הכל פ
 (5.6) (3) 54 51 פעילות חוץ לארץ 

 11.5 157 1,361 1,518 סך הכל 
 

 מגזר פעילות 
 תשעה חודשים 

2020 
 תשעה חודשים 

 סכום השינוי 2019
 שיעור השינוי

 )באחוזים( 
     אנשים פרטיים: 

 12.7 158 1,247 1,405 לדיורהלוואות  -משקי בית
 (4.7) (48) 1,011 963 חרא -משקי בית

 (7.7) (5) 65 60 בנקאות פרטית
 4.5 105 2,323 2,428 אנשים פרטיים  סך הכל

     פעילות עסקית: 
 (0.2) (2) 862 860 עסקים קטנים וזעירים 

 -  -  218 218 עסקים בינוניים
 3.3 13 393 406 עסקים גדולים

 (14.9) (13) 87 74 סדייםם מוגופי
 ( 0.1) ( 2) 1,560 1,558 ת עסקיתלוסך הכל פעי
 (14.8) (34) 230 196 ניהול פיננסי

 1.7 69 4,113 4,182 בישראל פעילות סך הכל 
 (13.1) (22) 168 146 פעילות חוץ לארץ 

 1.1 47 4,281 4,328 סך הכל 
 

בין   ולהבדלים  הפיקוחיים  הפעילות  מגזרי  פעילותלהגדרת  למגזרחיהפיקו  מגזרי  פרק  ים  ראה  לגישה ההנהלה,  הפעילות בהתאם   פעילות   מגזריי 
 . להלן פיקוחיים
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 במיליוני שקלים חדשים(: ההצמדה השונים )י בישראל, במגזריבית המיוחסים לפעילות י הרנושא המאזנייםלהלן היתרות הממוצעות של הנכסים  

 מגזר הצמדה 
 רבעון שלישי

2020 
 שלישירבעון 
2019 

שיעור השינוי 
 )באחוזים( 

תשעה 
 חודשים 

2020 

תשעה 
 חודשים 

2019 
שיעור השינוי 

 )באחוזים( 
 12.7 169,699 191,238 14.5 175,052 200,372 מטבע ישראלי לא צמוד

 6.2 56,135 59,642 5.1 56,944 59,854 ישראלי צמוד למדד מטבע 
 (18.2) 13,576 11,099 (7.9) 12,184 11,225 מטבע חוץ )כולל מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ(

 9.4 239,410 261,979 11.2 244,180 271,451 סך הכל 
 

במסגרת    חוץ למטבע ישראלי לא צמוד  בעמהסטת שימושים ממגזר מט  נובעיםגזר השקלי  של הנכסים נושאי הריבית במ  הממוצעות  ביתרות  השינויים
   האשראי לציבור.יחת מצמ  ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק וכן,

 .חוץ  במטבע הבנק של הערך ניירות  קתי בהיקף צמצום, בין היתר, על רקע קטנו הממוצעות במטבע חוץ  יתרותה
 

  המיוחסים ,  (2)ממוצעותעל בסיס יתרות    (1)ההתחייבויות(להלן פערי הריבית )ההפרש בין שיעור הכנסות הריבית על הנכסים ובין שיעור הוצאות הריבית על  
 הצמדה השונים )באחוזים(: רי הגזבמלפעילות בישראל, 

 מגזרי הצמדה 
 רבעון שלישי

2020 
 רבעון שלישי

2019 
 תשעה חודשים 

2020 
 תשעה חודשים 

2019 
 2.08 2.02 2.05 1.94 מטבע ישראלי לא צמוד

 1.22 1.49 1.44 1.58 מטבע ישראלי צמוד למדד 
 0.73 1.13 1.04 1.34 מטבע חוץ

 1.75 1.80 1.72 1.83 סך הכל 
 

 שיעורי ההכנסה וההוצאה חושבו ביחס לנכסים ולהתחייבויות הנושאים ריבית.  (1)
 יתרות ממוצעות לפני ניכוי הפרשה בגין הפסדי אשראי. (2)

 

 : הריבית בפערי שינויים
ירידת  ת  א  לגלם  שהיכולתצד הנכסים, בעוד  ה בעיקר על  , אשר השפיעישראל  בנק  ריבית   מירידת  הריבית  פער  הושפע  צמוד  הלא  השקלי  במגזר

 .מוגבלת קדונותיהפ במרווחיהריבית 
 . אשתקד המקבילה  לתקופה בהשוואה המימון במרווחי העליי חלה למדד הצמוד השקלי במגזר
עילות קורות, בעוד שההוצאות מהפ השפיעה בעיקר על עלות המ  אשר   ובריבית הליבור   FED- ה   בריבית   מהירידה   הריבית  פער   הושפע ,  חוץ   מטבע   במגזר 

 2020של שנת    הראשונים   החודשים   בתשעת לראות    ים ניתן גד, לא נכללות במסגרת פערי הריבית המוצגים לעיל. בתוספת השפעת הנגזר כנ בנגזרים ש 
 . הכולל  הריבית  בפער   0.02%- כ   של   ירידהו  , הריבית במטבע חוץ לעומת התקופה המקבילה אשתקד   בפער   0.2%- ירידה של כ 

  על  ומידע   ריבית   נושאים   םשאינ  והתחייבויות  נכסים  על   נוסף   מידעלות, מגזרי הצמדה וניתוח כמות ומחיר(,  עיפילוח פערי הריבית בחתכים שונים )סוג פ
  ".ריבית והוצאות הכנסות"שיעורי  - הרבעוניים  לדוחות נספחים במסגרת נכללים לישראל מחוץ  פעילות

)על בסיס שנתי(,    0.59%חדשים, שיעור של    י שקליםמיליונ  317-ב  2020של שנת    השלישיבקבוצה הסתכמו ברבעון    הפסדי האשראי  ת בגיןאוההוצ
 ך האשראי לציבור, נטו.שנתי(, מס )על בסיס 0.14%מיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של  70מסך האשראי לציבור, נטו, לעומת 

)על בסיס  0.57%, שיעור של מיליוני שקלים חדשים  932- ב  2020של שנת  הראשונים החודשים  בתשעת האשראי בקבוצה הסתכמו  גין הפסדי ב  ההוצאות 
ראי )על בסיס שנתי(, מסך האש   0.16%אשתקד, שיעור של    ה המקביל   בתקופה מיליוני שקלים חדשים    245שנתי(, מסך האשראי לציבור, נטו, לעומת  

 לציבור, נטו. 
, הן בגין חובות שזוהה בהם סיכון  תפשטות נגיף הקורונהבוצתי על רקע משבר ההגידול נובע מהפרשות להפסדי אשראי שנערכו על בסיס ק  קריע

וגיה המתבססת על פרמטרים איכותיים לפגיעה ביכולת ההחזר של הלקוח, והן בגין רכיב הפרשה נוסף )"רכיב איכותי"( המחושב באמצעות מתודול
, וחל על כלל חשיפות האשראי של  גון דירוגי הלקוחות(, ומדדים פנימיים, כקרו, כגון שיעור האבטלה והצמיחה בהתאם לתחזית בנק ישראלמא)מדדי  

  לדחייה   אישור  ניתן  בהם  מקרים  תבולר,  ללקוחות  שאושרו  התשלומים  דחיות  בהתמשכותהגלום    הסיכון, עודכן  2020הבנק. ברבעון השלישי של שנת  
התפתחויות אלה נדבך נוסף לחישוב הרכיב האיכותי    בגין  נוסף   ומטעמי שמרנות,  ,הפיקוחית  לציפייהבשים לב  ו  לציבור  הדיווח   להוראות  םתאבה.  נוספת

  של  לשיעור  במשכנתאות  הפיגורים קפיבהי  קיטון   שקיים, בעיקר בגין דחיות התשלומים במשכנתאות. זאת, על אף העובדה  בהפרשות להפסדי אשראי
ססת על שיקול דעת ואומדן שנערך יכותית מתבההפרשה הא  .2019  בדצמבר  31  ליום  1.4%- כ  של  שיעור  לעומת  2020  בספטמבר  30  וםיל  1.2%-כ

י אשראי שנכללה בדוחות ודאות, ותיבחן באופן שוטף בהתאם להתפתחות האינדיקטורים השונים. לפרטים נוספים בדבר ההפרשה להפסד-בתנאי חוסר
 . פייםלדוחות הכס 13-ו 6צאות, וכן בביאורים ן בפרק ניתוח ההתפתחויות בהכנסות ובהוהלכספיים אלה, ראה ל 
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 הלן פירוט התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי )מיליוני שקלים חדשים(:  ל

 
 רבעון שלישי

2020(1) 
 רבעון שלישי

2019 
 תשעה חודשים 

2020 
 דשים חותשעה 

2019 
 בסיס פרטניהפרשה להפסדי אשראי על 
     )לרבות מחיקות חשבונאיות(:

 316 387 90 109 הגדלת הוצאות
 (150) (124) (53) (50) הקטנת הוצאות

 166 263 37 59 סך הכל הפרשה פרטנית 
     הפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי:

 10 28 5 7 לפי עומק הפיגור 
 69 641 28 251 אחרת 

 245 932 70 317 הוצאות בגין הפסדי אשראי  סך הכל
 אשראי לציבור, נטו, הפסדי אשראי מסך ה שיעור ההוצאות בגין

 0.16% 0.57% 0.14% 0.59% ללא בנק אגוד )במונחים שנתיים(: 
 מזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן

 0.41% 1.18% 0.33% 0.87% הלוואות לדיור
 0.03% 0.26% 0.04% 0.44% דיור ל מזה: בגין הלוואות 

 שקלים חדשים(:  בקבוצה )במיליוני פיקוחיים להלן פירוט ההוצאות בגין הפסדי אשראי לפי מגזרי פעילות

 מגזר פעילות
 רבעון שלישי

2020 
 רבעון שלישי

2019 
 תשעה חודשים 

2020 
 תשעה חודשים 

2019 

שיעור ההוצאות  
די להפס

ללא   ( 1)אשראי
 בנק אגוד 

 רבעון שלישי
2020 

שיעור ההוצאות  
להפסדי 

ללא   ( 1)אשראי
 בנק אגוד 

 רבעון שלישי
2019 

שיעור ההוצאות  
להפסדי 

ללא   ( 1)אשראי
 ד בנק אגו

 תשעה חודשים 
2020 

שיעור ההוצאות  
 להפסדי

ללא   ( 1)שראיא
 בנק אגוד 

 תשעה חודשים 
2019 

         אנשים פרטיים: 
 0.03 0.26 0.04 0.43 32 272 13 154 יורהלוואות לד -משקי בית
 0.45 0.78 0.39 0.70 72 120 21 36 אחר -משקי בית

 1.24 1.83 3.76 5.59 1 2 1 2 בנקאות פרטית
 0.09 0.32 0.09 0.47 105 394 35 192 נשים פרטיים כל אסך ה

         פעילות עסקית: 
 0.70 1.24 0.85 1.08 110 218 44 63 עסקים קטנים וזעירים 

 0.36 1.80 0.17 1.13 19 100 3 21 עסקים בינוניים
 0.17 1.40 (0.20) 0.53 20 184 (8) 23 עסקים גדולים
 (0.71) 1.64 (1.06) 3.61 (6) 22 (3) 16 גופים מוסדיים

 0.42 1.39 0.32 0.98 143 524 36 123 קיתעסהכל פעילות סך 
 -  -  -  -  (2) 1 1 -  ניהול פיננסי

 0.17 0.58 0.14 0.59 246 919 72 315 סך הכל פעילות בישראל 
 (0.04) 0.46 (0.21) 0.21 (1) 13 (2) 2 פעילות חוץ לארץ 

 0.16 0.57 0.14 0.59 245 932 70 317 סך הכל 
 

 י לציבור, נטו )במונחים שנתיים( )באחוזים(. פסדי אשראי מסך האשראה  שיעור ההוצאות בגין (1)

  פרק   ראה  נוספים  לפרטים.  הקבוצתית  בהפרשה  בעיקר  ביטוי   לידי  שבא,  הקורונה   משבר  השפעת  בגין  אומדן כוללות    אשראיההפסדי  ין  בג  ההוצאות
 . לעיל נק בה קבוצת בעסקי מהותיים אירועים

הפיקוחיי הפעילות  מגזרי  פעילותם  להגדרת  מגזרי  בין  הפעילות    ולהבדלים  למגזרי  פרהפיקוחיים  ראה  לגישה ההנהלה,   פעילות   מגזריק  בהתאם 
 . להלן פיקוחיים

 ן והלימות ההון להלן. ות, ההותחייבויהנוספים בדבר ניתוח התפתחות האשראי לציבור ראה פרק ניתוח המבנה של הנכסים, ה לפרטים

 סיכונים באתר האינטרנט של הבנק. כן דוח הלהלן, ו אשראי סיכון פרק ראה האשראי סיכון ניתוח בדבר יםנוספ לפרטים

חדשים ברבעון המקביל   מיליוני שקלים  547מיליוני שקלים חדשים, לעומת    461- ב  2020של שנת    השלישיברבעון    הסתכמו  ריבית מההכנסות שאינן  
 ראה הסבר להלן.  .חדשים שקלים ליוניי מ 86של  קיטוןאשתקד, 

מיליוני שקלים חדשים   1,497מיליוני שקלים חדשים, לעומת    1,529-ב  2020של שנת    הראשונים  םדשיהחו  בתשעתריבית הסתכמו  מההכנסות שאינן  
 אה הסבר להלן. מיליוני שקלים חדשים. ר  32של  גידולאשתקד,   ההמקביל בתקופה
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חדשים ברבעון המקביל  מיליוני שקלים    147לעומת  מיליוני שקלים חדשים,    54- ב  2020של שנת    השלישי  ברבעוןהסתכמו  שאינן מריבית    הכנסות מימון
 . אשתקד

חדשים  ם  מיליוני שקלי  293קלים חדשים, לעומת  וני שמילי  194-ב  2020של שנת    הראשונים  החודשים  בתשעתשאינן מריבית הסתכמו    הכנסות מימון
 אשתקד.  ההמקביל בתקופה

, וכן הפרשי הצמדה על נגזרי מדד והשפעת ערך  וניירות  חוב  באיגרות  מפעילות)הפסדים(    רווחים,  הוגן  שווי  השפעות,  היתר  בין,  נכללות  זה   בסעיף
מריבית.    , שההכנסה )הוצאה( המקבילה להן נרשמת על פי הכללים החשבונאיים בסעיף הכנסותנגזרים  במכשיריםמן( הגלומה  צבירת הריבית )ערך הז

 הכנסות המימון מפעילות שוטפת לעיל. ראה ניתוח 

רבעון המקביל אשתקד, ב  חדשים  שקלים  נימיליו  387  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    399-ב  2020של שנת    השלישיהסתכמו ברבעון    הכנסות מעמלות ה
 . 3.1%  של בשיעור ולגיד

מיליוני שקלים חדשים בתקופה    1,143  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    1,199- ב  2020של שנת    הראשונים  החודשים  בתשעתהכנסות מעמלות הסתכמו  ה
 . 4.9%אשתקד, גידול בשיעור של  ההמקביל

,  אשתקד  המקביל  ברבעון  חדשים  שקלים  מיליוני  13  תומלעמיליוני שקלים חדשים,    8-ב  2020של שנת    השלישיהסתכמו ברבעון    ההכנסות האחרות 
 . שיםדח שקלים מיליוני 5 של קיטון

מיליוני שקלים חדשים בתקופה    61  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    136-ב  2020של שנת    הראשונים  החודשים  בתשעתההכנסות האחרות הסתכמו  
 מיליוני שקלים חדשים.  75דול של המקבילה אשתקד, גי

  , השנהשל    קלים חדשים שנכללו ברבעון הראשוןמיליוני ש  82כוללות הכנסות בסך    ,2020  שנת  של  הראשונים  החודשים   בתשעת,  ותחרהא  ההכנסות
 . לעיל הבנק קבוצת סקיעב מהותיים אירועים פרק ראה נוספים לפרטים. הליכים נגזרים  לסיוםבגין הסדר מוסכם עם המבטחים 

ארגון בנכסים ושיפורים -מסגרת רהחדשים, ממימוש נכסים במיליוני שקלים    17של    הון  רווחי  נכללו  2020שונים של שנת  ים הראדשהחו  בתשעתכן,    כמו
 . מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד 26במערך הסינוף, לעומת 

 ברבעון  חדשים  שקלים  מיליוני  998  לעומתני שקלים חדשים,  ליומי  977-ב   2020של שנת    השלישיהסתכמו ברבעון    ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 . 2.1% של בשיעור ןטוקי, אשתקד המקביל

מיליוני שקלים    2,995  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    2,944-ב  2020של שנת  החודשים הראשונים    בתשעתההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו  
 . 1.7%של ר קבילה אשתקד, קיטון בשיעוחדשים בתקופה המ

 . להלן השונים התפעוליות ההוצאות רכיבי לפי פירוט ראה

מיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל    650מיליוני שקלים חדשים, לעומת    619-ב  2020של שנת    השלישיהסתכמו ברבעון    הנלוות   ות וצאוהה  המשכורות 
 . 4.8%בשיעור של  קיטוןאשתקד, 

ליוני שקלים חדשים מי  1,934מיליוני שקלים חדשים, לעומת  1,859- ב  2020החודשים הראשונים של שנת  ת וההוצאות הנלוות הסתכמו בתשע  המשכורות 
 . 3.9%קד, קיטון בשיעור של  בתקופה המקבילה אשת 

 . מרצון  פרישה   תוכנית  ומהשפעת  הבנק ווח  ולר  לתשואה   משתנים  תגמול   רכיבי  מהתאמת   בעיקרבהוצאות השכר נובע    הקיטון

 ברבעון   חדשים  שקלים  מיליוני  193  לעומתוני שקלים חדשים,  מילי  208-ב  2020של שנת    השלישיברבעון    הסתכמו  אחזקה ופחת בניינים וציודות הצאהו
 .  7.8%אשתקד, גידול בשיעור של   המקביל

 שקלים  מיליוני  578  לעומת ם חדשים,  לי מיליוני שק   621- ב   2020של שנת  נים  ם הראשו החודשי   בתשעת   הסתכמו הוצאות האחזקה ופחת בניינים וציוד  
 .  7.4%ר של  אשתקד, גידול בשיעו   המקבילה   בתקופה   חדשים 
 כתוצאה  אבטחה  בהוצאות  מעלייה,  חכירות   בנושא  החדש  התקן  ליישום  בהמשך ,  דירה   שכר   בהוצאות  מעלייה  בעיקר   נובע  האחזקה  בהוצאות   הגידול 

 . ם הכספיי   לדוחות   1  ביאור  ראה  החכירות   תקן   יישום בדבר   לפרטים .  טכנולוגיות  ות קעהש   על   הפחת  בהוצאות   ומגידול , הקורונה   נגיף  מהתפשטות 

אשתקד,   המקביל  ברבעון   חדשים  שקלים  מיליוני  155  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    150-ב  2020שנת    השלישיהסתכמו ברבעון    ההוצאות האחרות 
 . 3.2% של בשיעור קיטון

 בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני   483  לעומת מיליוני שקלים חדשים,    464-ב   2020של שנת  הראשונים  ם  החודשי   בתשעתההוצאות האחרות הסתכמו  
 . 3.9%אשתקד, קיטון בשיעור של    המקבילה 

 אחרות   הוצאות  לסעיף   החשבונאיים   ים לכלל   בהתאם   הנזקפים   אקטואריים  וברכיבים   משפטיות בהוצאות האחרות נובע בעיקר מקיטון בהוצאות    הקיטון
 .הריבית   בעקומי  שינויים ה מ   כתוצאה 

  )באחוזים(:Income Ratio-Cost (1  )להלן נתוני 

 

2020 
 רבעון

 שלישי 

2020 
 רבעון

 שני

2020 
 רבעון
 ראשון 

2019 
 רבעון
 רביעי

2019 
 רבעון

 שלישי 

2019 
 רבעון

 שני

2019 
 רבעון

 שון רא
Cost Income Ratio 50.8 52.8 52.4(2 ) 54.5 56.7 49.9 58.1 

 

 2019 שנת  2019 תשעה חודשים ראשונים 2020 ניםשים ראשותשעה חוד 

Cost Income Ratio 52.0 54.6 54.6 
 

 י. ראפני הוצאות בגין הפסדי אשות והמימוניות לההכנסות התפעוליסך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כלל  (1)
 . 54.7% – יחס היעילות בנטרול הכנסות מהסדר מוסכם עם המבטחים  (2)
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מיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל    693מיליוני שקלים חדשים, לעומת  631-ב 2020של שנת  השלישיהסתכם ברבעון  לפני מיסים בוצהח בקהרוו
 . יוני שקלים חדשים. ראה הסבר מפורט לעילילמ 62של  קיטוןאשתקד, 

מיליוני שקלים חדשים   2,245מיליוני שקלים חדשים, לעומת    1,787-ב  2020של שנת    הראשונים  החודשים  בתשעתהסתכם    ח בקבוצה לפני מיסיםווהר
 מיליוני שקלים חדשים. ראה הסבר מפורט לעיל.  458של  קיטוןאשתקד,  המקבילה בתקופה

 ברבעון המקביל אשתקד.   36.2%, לעומת 35.2%-ב  םתכהס 2020של שנת  השלישיברבעון  מהרווח למיסים ההפרשה שיעור
 . אשתקד  המקבילה תקופהב 34.8% לעומת,  34.6%-ב הסתכם 2020של שנת  הראשונים החודשים בתשעת ווחמהרההפרשה למיסים  שיעור
 . הבנק של ובדיםעל ותהאופצי תותוכני בגין מס לצרכי מוכרות ן ינשא מהוצאות, היתר בין, הושפע, מהרווח למיסים  ההפרשה שיעור

  חברות   בגין  רווחים  נרשמו  לא  2020של שנת    הראשונים  החודשים  בתשעתו  לישישהברבעון    -הבנק ברווחי חברות כלולות לאחר השפעת המס    חלק
 אשתקד.  ותהמקביל לתקופות, בדומה כלולות

 22-ב  2020של שנת    השלישיברבעון  ב, הסתכם  ק יהלבנ  המיוחסה בתוצאות, נטו, של חברות מאוחדות  חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליט
 רבעון המקביל אשתקד. ב חדשים שקלים מיליוני 20 לעומתמיליוני שקלים חדשים, 

של שנת   הראשונים  החודשים  בתשעתלבנק יהב, הסתכם    המיוחס אוחדות  חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בתוצאות, נטו, של חברות מ
 אשתקד.  המיליוני שקלים חדשים בתקופה המקביל 61 לעומת, קלים חדשיםני שמיליו 65-ב 2020

מיליוני שקלים חדשים   422מיליוני שקלים חדשים, לעומת    387-ב  2020של שנת    השלישיברבעון  הסתכם    וחס לבעלי מניות הבנקנקי המיהרווח ה
 ברבעון המקביל אשתקד. 

יוני ילמ  1,402מיליוני שקלים חדשים, לעומת    1,104-ב  2020של שנת    הראשונים  ודשיםחה  עתבתשהסתכם    המיוחס לבעלי מניות הבנק  הנקי  הרווח
 אשתקד.  ההמקביל בתקופהשקלים חדשים 

קר  בעי  ,בהתאמה,  שנהה  של  הראשונים  החודשים  תבתשעו  השלישי  ברבעוןשקלים חדשים    מיליוני  42-ו  16  של גידול  גם  כולל  הבנק  של  העצמי  ההון
 ,"(הבנק  מניות   לבעלי  המיוחס  האחר  הכולל)"הרווח  לפי שווי הוגן    למכירהאיגרות חוב זמינות  תאמות בגין הטבות לעובדים ומהתאמות בגין הצגת  המ

 לדוחות   4  ביאור  ראה  יםלפרט.  אשתקד  המקבילות  תופובתקשקלים חדשים    מיליוני  28  של  לגידולו  חדשים  שקלים  מיליוני  34  של  לקיטון  בהשוואה,  זאת
 . הכספיים

 )באחוזים(:  וןבתום הרבע (4)ויחס המינוף (3)לותלרכיבי סיכון, יחס כיסוי הנזי 1רובד  עצמי הון יחס ,(2)רווחי הקבוצה על ההון (1)ת תשואתלהלן התפתחו

 

2020 
 רבעון

 שלישי 

2020 
 רבעון

 שני

2020 
 רבעון
 ראשון 

2019 
 רבעון
 רביעי

2019 
 רבעון

 שלישי 

2019 
 רבעון

 שני

2019 
 רבעון
 ראשון 

 11.3 15.8 11.1 11.5 ( 5)9.1 9.0 9.5 ון תשואת רווח נקי על הה
 10.12 10.23 10.13 10.14 9.89 9.96 9.98 ום הרבעון לרכיבי סיכון בת 1יחס הון עצמי רובד 

 120 118 122 121 117 122 128 יחס כיסוי הנזילות )רבעוני(
 5.54 5.67 5.62 5.55 5.40 5.36 5.23 יחס המינוף בתום הרבעון 

         

 2019 שנת  2019 חודשים ראשוניםתשעה  2020 ראשונים דשיםתשעה חו 
 11.9 12.4 9.0 ן תשואת רווח נקי על ההו

 

 תשואה בחישוב שנתי.  (1)
חיצוניים    ניותאה, בניכוי יתרה ממוצעת של זכויות בעלי מהתשואה ביחס להון העצמי הממוצע, הכולל את "סך כל האמצעים ההוניים", כמוצג בדיווח על שיעורי הכנסה והוצ (2)

 מכירה.תאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר ושל איגרות חוב זמינות לובניכוי/ובתוספת היתרה הממוצעת של הפסדים/רווחים שטרם מומשו מה 
,  221הוראת ניהול בנקאי תקין מספר שב בהתאם למחו גבוהה לתזרים המזומנים היוצא נטו. יחס זה סך הנכסים הנזילים באיכות  -( Liquidity Coverage Ratioיחס כיסוי הנזילות ) (3)

 ל תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח. במונחים של ממוצעים פשוטים ש 
 . 218אי תקין מספר לפי כללי באזל לסך החשיפות. יחס זה מחושב בהתאם להוראת ניהול בנק 1הון רובד  -( Leverage Ratioיחס המינוף ) (4)
 . 7.7% –בנטרול הכנסות מהסדר מוסכם עם המבטחים  הון על ה תשואת הרווח הנקי  (5)

 

 שקלים חדשים ערך נקוב( )בשקלים חדשים(:  0.1למניה )מניה רגילה בסך  והדיבידנד להלן נתוני הרווח

 
 רבעון שלישי

2020 
 רבעון שלישי

2019 

דשים  תשעה חו
 שונים רא

2020 

תשעה חודשים  
 ראשונים 

2019 
 שנת 

2019 
 7.86 5.99 4.69 1.80 1.65 רווח בסיסי למניה
 7.83 5.96 4.69 1.79 1.65 רווח מדולל למניה 

 178 167 75 167 -  דיבידנד למניה )באגורות( 
 

 נד להלן. לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון הבנק להימנע מחלוקת דיבידנד ראה פרק דיביד (1)

 לעמוד  נדרש  שהבנק  המזעריים  ההון  יחסי  והופחת  במסגרתה   השעה  הוראת  עוד  כל,  דיבידנד  מחלוקת  להימנע  נקבה  דירקטוריון  החלטת  בדבר  לפרטים
 . להלן דיבידנד פרק ראה, בתוקף בהם
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 תחייבויות, ההון והלימות ההון השל הנכסים, ה  ההתפתחותניתוח  

 ויות והתחייב נכסים

 ים חדשים(: התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים של קבוצת הבנק )במיליוני שקלהלהלן 

 

 בספטמבר  30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר  30
2020 

 ללא בנק אגוד 
 בספטמבר  30

2019 
 בדצמבר  31

2019 

שיעור השינוי 
ללא בנק אגוד  

)באחוזים(  
 לעומת 

 בספטמבר  30
2019 

שיעור השינוי 
גוד  ללא בנק א 

באחוזים(  )
 לעומת 

 בדצמבר  31
2019 

 10.1 12.7 273,244 267,001 300,884 347,050 סך כל המאזן 
 30.5 43.1 51,672 47,125 67,457 77,738 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 5.9 7.0 204,708 202,578 216,777 241,765 אשראי לציבור, נטו 
 (8.7) (12.6) 10,113 10,566 9,233 18,258 ערך רותניי

 (1.6) 3.5 1,457 1,384 1,433 1,646 בניינים וציוד 
 13.5 15.2 210,984 207,832 239,403 276,156 פיקדונות הציבור

 273.5 296.3 714 673 2,667 2,786 פיקדונות מבנקים
 (12.7) (4.0) 33,460 30,442 29,217 32,995 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 6.4 8.3 16,033 15,755 17,065 18,272 הון עצמי 

מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד   10.3מיליארדי שקלים חדשים מהם    77.7- ב   הסתכמה ם  קדונות בבנקימזומנים ופי  יתרת  -  בבנקים  ופיקדונות   מזומנים
  2020  שנת  של  הראשונים  ודשיםחה עתשת  במהלך  בבנקים  והפיקדונות   המזומנים  יתרתאגוד, גדלה  בנק  הדוחות הכספיים של בנק אגוד. ללא השפעת  

 הינו במסגרת הניהול השוטף של נזילות הבנק.   ביתרהמיליארדי שקלים חדשים. הגידול  15.8-ב

אגוד   בנק   . ללא השפעת 70%- ל   2020  בספטמבר   30ע ביום  משקלו של האשראי לציבור, נטו במאזן המאוחד מסך כל הנכסים, הגי   -   , נטו אשראי לציבור 
  תשעת, גדל במהלך  אגוד   בנק   ללא . האשראי לציבור, נטו  2019סוף שנת  ב   75%  לעומת,  72%- ל   הנכסים   כל   מסך   נטו,  לציבור הגיע משקלו של האשראי  

 .  5.9%מיליארדי שקלים חדשים, גידול בשיעור של    12.1- ב   2020של שנת   הראשונים החודשים

פרק הסיכונים    ראה  ריולד  לאשראי  הנוגעים  שונים   סיכון  ומדדי  הבעייתיים  החובות  התפתחות ,  מאזני  ץוהחו  המאזנילפרטים נוספים בדבר סיכון האשראי  
 להלן, וכן דוח הסיכונים באתר האינטרנט של הבנק. 

 שקלים חדשים(:  ליוניבסיסי הצמדה )במי אשראי לציבור, נטו, לפילהלן נתונים על היקפי ה

 

 בספטמבר  30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר  30
2020 

 אגוד  ללא בנק
 בספטמבר  30

2019 
 בדצמבר  31

2019 

שיעור השינוי 
ללא בנק אגוד  

)באחוזים(  
 לעומת 

 בספטמבר  30
2019 

שיעור השינוי 
ללא בנק אגוד  

)באחוזים(  
 לעומת 

 מבר בדצ 31
2019 

       מטבע ישראלי
 7.5 9.0 137,223 135,345 147,471 166,916 לא צמוד 

 2.7 3.9 57,272 56,627 58,826 63,675 צמוד מדד 
 2.6 (1.2) 10,213 10,606 10,480 11,087 מט"ח כולל צמוד מט"ח 

 -  -  -  -  -  ( 1)78  לא כספי
 5.9 7.0 204,708 202,578 216,777 241,765 סך הכל 

 . לציבור  באשראי לציבור הדיווח להוראות  םבהתא הנכללות , מניות השאלת  עסקאות ( 1) 
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 )במיליוני שקלים חדשים(:  םפיקוחיי לפי מגזרי פעילות, נטולהלן נתונים על היקפי האשראי לציבור, 

 

 בספטמבר  30
2020 

 לל בנק אגוד וכ

 בספטמבר  30
2020 

 אגוד ללא בנק 
 בספטמבר  30

2019 
 בדצמבר 31

2019 

שיעור השינוי ללא 
בנק אגוד  

 )באחוזים( לעומת
 בספטמבר  30

2019 

שיעור השינוי ללא 
בנק אגוד  

 )באחוזים( לעומת
 בדצמבר 31

2019 

       אנשים פרטיים: 
 5.6 7.4 134,637 132,371 142,155 152,362 הלוואות לדיור -בית קימש

 (5.1) (3.6) 21,632 21,310 20,536 25,358 אחר -משקי בית
 (34.8) 35.2 224 108 146 168 בנקאות פרטית

 4.1 5.9 156,493 153,789 162,837 177,888 סך הכל אנשים פרטיים 
       פעילות עסקית: 
 12.4 12.5 20,857 20,830 23,436 27,911 עירים עסקים קטנים וז 
 5.4 5.7 7,063 7,041 7,441 9,410 עסקים בינוניים
 15.6 9.4 15,152 16,007 17,512 20,950 עסקים גדולים
 15.0 -  1,563 1,129 1,797 1,852 גופים מוסדיים

 12.4 11.5 44,635 45,007 50,186 60,123 סך הכל פעילות עסקית
 4.9 (0.7) 3,580 3,782 3,754 3,754 ארץ חוץ ל פעילות
 5.9 7.0 204,708 202,578 216,777 241,765 סך הכל 

הפעילות מגזרי  ולהבדלים    להגדרת  פעילותהפיקוחיים  מגזרי  פרק    בין  ראה  לגישה ההנהלה,  הפעילות בהתאם  למגזרי   פעילות   מגזריהפיקוחיים 
  .להלן פיקוחיים

ן  , בהתאם להוראות למדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכוהפרשה להפסדי אשראי אינם מבצעים לפניבעייתי ונכסים ש להלן פירוט של סיכון אשראי
 אשראי והפרשה להפסדי אשראי: 

 סכומים מדווחים 
 )במיליוני שקלים חדשים(

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
כולל בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי
 מסחרי 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
כולל בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 דיור

  30ם ליו
בספטמבר  

2020 
כולל בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 פרטי

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
לל בנק  וכ

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 סה"כ

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
ללא בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי
 מסחרי 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
ללא בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 דיור

  30ום יל
בספטמבר  

2020 
ללא בנק  

סיכון   דאגו
 ( 1)אשראי

 פרטי

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
ללא בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 סה"כ

  30ליום 
מבר  בספט
2020 

נתוני בנק  
סיכון   אגוד

 ( 1)אשראי
 מסחרי 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
נתוני בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 דיור

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
נתוני בנק  

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 פרטי

  30ליום 
בספטמבר  

2020 
בנק  ני נתו

סיכון   אגוד
 ( 1)אשראי

 סה"כ

. סיכון אשראי בדירוג  1
 ( 2)ביצוע אשראי

 
  

 
        

 24,556 4,828 10,164 9,564 212,623 18,880 141,169 52,574 237,179 23,708 151,333 62,138 סיכון אשראי מאזני 
 8,153 1,401 847 5,905 68,247 12,290 12,429 43,528 76,400 13,691 13,276 49,433 ( 3)סיכון אשראי חוץ מאזני

סך הכל סיכון אשראי  
 32,709 6,229 11,011 15,469 280,870 31,170 153,598 96,102 313,579 37,399 164,609 111,571 שראי בדירוג ביצוע א

. סיכון אשראי שאינו  2
             בדירוג ביצוע אשראי 

   -    5,539 305 827 4,407 5,539 305 827 4,407 ( 4)א. לא בעייתי
 546 32 43 471 3,838 207 1,321 2,310 4,384 239 1,364 2,781 ב. סה"כ בעייתי 

 193 15  178 1,967 55 1,232 680 2,160 70 1,232 858 ( 5)השגחה מיוחדת    
 77 9 42 26 431 64 -   367 508 73 42 393 נחות     
 276 8 1 267 1,440 88 89 1,263 1,716 96 90 1,530 פגום     

סך הכל סיכון אשראי  
שאינו בדירוג ביצוע  

 546 32 43 471 9,377 512 2,148 6,717 9,923 544 2,191 7,188 אשראי 
 432 31 43 358 7,862 486 2,148 5,228 8,294 517 2,191 5,586 מזה: סיכון אשראי מאזני 

אשראי חוץ  ון סיכ מזה: 
 114 1 -   113 1,515 26 -   1,489 1,629 27 -   1,602 ( 3)מאזני

מזה: חובות שאינם  
  90של  פגומים, בפיגור

 55 22 25 8 1,270 18 1,220 32 1,325 40 1,245 40 ( 5)ם או יותר ימי
סך הכל סיכון אשראי כולל  

 33,255 6,261 11,054 15,940 290,247 31,682 155,746 102,819 323,502 37,943 166,800 118,759 ( 6)של הציבור

 195 12 3 180 1,315 55 89 1,171 1,510 67 92 1,351 ( 7)נכסים שאינם מבצעים
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חובות פגומים, סיכון   למדידה וגילוי של, בהתאם להוראות  בעייתי ונכסים שאינם מבצעים לפני הפרשה להפסדי אשראי  להלן פירוט של סיכון אשראי
 : המשך -הפרשה להפסדי אשראי: ראי ואש

 )במיליוני שקלים חדשים(  סכומים מדווחים

 30ם ליו
בספטמבר  

סיכון  2019
 ( 1)אשראי
 מסחרי

 30ליום 
בספטמבר  

סיכון  2019
 ( 1)אשראי

 דיור 

 30ליום 
בספטמבר  

סיכון  2019
 ( 1)אשראי

 פרטי 

 30ליום 
בספטמבר  

כון יס 2019
 ( 1)אשראי

 סה"כ

 31ליום 
בדצמבר  

2019 
  סיכון

 ( 1)יאשרא
 מסחרי

 31ליום 
בדצמבר  

סיכון  2019
 ( 1)אשראי

 דיור 

 31ליום 
ר  בדצמב

סיכון  2019
 ( 1)אשראי

 פרטי 

 31ליום 
בדצמבר  

2019 
סיכון  

 ( 1)אשראי
 סה"כ

         (2). סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי1
 201,720 19,993 133,145 48,582 199,206 19,910 131,023 48,273 סיכון אשראי מאזני

 62,684 11,301 13,348 38,035 56,963 11,119 11,386 34,458 (3)סיכון אשראי חוץ מאזני
 264,404 31,294 146,493 86,617 256,169 31,029 142,409 82,731 סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי  סך הכל

         וג ביצוע אשראי . סיכון אשראי שאינו בדיר2
 2,822 403 899 1,520 3,522 396 772 2,354 ( 4)א. לא בעייתי

 3,879 234 1,532 2,113 3,654 225 1,421 2,008 ב. סה"כ בעייתי
 2,309 117 1,476 716 2,245 108 1,369 768 ( 5)השגחה מיוחדת    
 242 30 -  212 143 33 -  110 נחות     
 1,328 87 56 1,185 1,266 84 52 1,130 פגום    

 6,701 637 2,431 3,633 7,176 621 2,193 4,362 רוג ביצוע אשראי שראי שאינו בדיכון אסך הכל סי
 5,909 633 2,431 2,845 6,116 596 2,193 3,327 אשראי מאזנימזה: סיכון 

 792 4 -  788 1,060 25 -  1,035 (3)מזה: סיכון אשראי חוץ מאזני
ימים או  90של  נם פגומים, בפיגורבות שאימזה: חו

 1,537 24 1,476 37 1,427 21 1,369 37 ( 5)יותר
 271,105 31,931 148,924 90,250 263,345 31,650 144,602 87,093 (6)יבור סיכון אשראי כולל של הצ סך הכל

 1,230 55 56 1,119 1,156 54 52 1,050 (7)נכסים שאינם מבצעים
 

 

 לווים.  לצורך חבות של לווה ושל קבוצתאשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי  פסדי אזני מוצג לפני השפעת ההפרשה לה ני וחוץ מאשראי מאז (1)
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.  (2)
 של לווה.   חבות  ושב לצורך מגבלתנסיים חוץ מאזניים כפי שחסיכון אשראי במכשירים פינ (3)
 יות לגבי העמדתו. שמדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפאשראי תקין בדירוג נמוך   (4)
 ימים או יותר.  90אות בפיגור של לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ובגין הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצ (5)
 רכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.ות, אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נת בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובוסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבו אי מאזני רן אשסיכו (6)

ת הוראו ם בהתאם לאופי הלווה וסוג האשראי בהתאם ל מורכב מסיכון אשראי מאזני ומסיכון אשראי חוץ מאזני, אשר מרכיביהם משוקללי סיכון האשראי  
שנרכשו על ידי הציבור והשקעות של הקבוצה באיגרות חוב של הציבור.   , מכשירים נגזרים רות האשראי לציבור בנק ישראל. הסיכון המאזני כולל את ית 

י ומסגרות אשראי שטרם נוצלו. סיכון האשראי הכולל  אשרא   ת במכשירים חוץ מאזניים, התחייבויות למתן סיכון האשראי החוץ מאזני כולל ערבויות ועסקאו 
  30  ביום  הסתכם   אגוד   בנק   ללא סיכון האשראי הכולל לציבור    . י שקלים חדשים מיליארד   324- ב   2020  בספטמבר   30כם ביום  לציבור בקבוצת הבנק הסת 

 . 6.6%בשיעור של    גידול ,  2019  נתש   סוף מיליארדי שקלים חדשים ב   271לעומת  ם  מיליארדי שקלים חדשי   289- ב   2020  בספטמבר 

 פרק   ראה   לדיור  האשראי  וסיכון  בישראל  ן"ונדל  בינוי  המשק  בענף  אשראי  סיכון(,  לאנשים פרטיים )ללא הלוואות לדיור  אשראי  סיכון  בדבר  לפרטים
 ם. ספייכה לדוחות 13-ו 6 ביאורים ראה נוספים יםרטלפ .אשראי סיכון

 מאזניים עיקריים של קבוצת הבנק )במיליוני שקלים חדשים(: בסעיפים חוץ  להלן ההתפתחות

 

 בספטמבר 30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר 30
2020 

 ללא בנק אגוד 
 בספטמבר 30

2019 
 בדצמבר 31

2019 

שיעור השינוי ללא  
ים(  חוז)באד בנק אגו
 לעומת 

 בספטמבר 30
2019 

שיעור השינוי ללא  
בנק אגוד )באחוזים(  

 ת לעומ
 בדצמבר 31

2019 

       : (1)מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים למעט נגזרים 
       מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות 

 29.6 23.7 14,734 15,436 19,095 19,933 לפי דרישה שלא נוצלו 
 2.8 (1.4) 10,672 11,130 10,976 12,162 ות רוכשי דירליות ערבו 

 זרות למתן אשראי התחייבויות בלתי חו
 1.6 20.4 22,466 18,970 22,836 27,612 ושר ועדיין לא ניתן שא

 9.1 11.5 8,160 7,983 8,901 10,112 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו
 (2.0) 18.8 9,993 8,243 9,792 11,089 ערבויות התחייבויות להוצאת 

 (0.3) 8.0 8,613 7,952 8,589 9,365 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 3.4 19.6 2,898 2,506 2,996 3,257 ערבויות להבטחת אשראי 

 23.8 26.2 206 202 255 274 אשראי תעודות 
       : (2)מכשירים פיננסיים נגזרים 

 (12.8) (4.8) 265,277 243,177 231,408 297,865 ריםם נגזערך נקוב של מכשירים פיננסיי סך הכל
 (9.4) (14.0) 2,578 2,717 2,336 3,238 ן מכשירים נגזרים נכסים )מאזניים( בגי

 (10.1) (17.3) 2,686 2,920 2,415 3,545 התחייבויות )מאזניות( בגין מכשירים נגזרים 
 

 הכספיים. לדוחות   11נוספים ראה ביאור  ה, לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי. לפרטיםהתקופהחוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף  ות יתר (1)
 אופציות ונגזרי אשראי. ,  SWAPSכולל עסקאות פורוורד,  (2)
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 כונים באתר האינטרנט של הבנק. וח הסיוכן ד ,פרק הסיכונים להלן ראהוהחוץ מאזני  המאזנילפרטים נוספים בדבר סיכון האשראי  

מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד הדוחות הכספיים של    9.0שים מהם  שקלים חד   מיליארדי   18.3- ב   הסתכמה ערך    יתרת ההשקעה בניירות   -   ך ר ות ע נייר 
לים  די שקמיליאר  0.9-ב  2020  שנת  של  הראשונים  שיםודהח  תשעתבמהלך    ערך   ההשקעה בניירות  יתרתאגוד, קטנה    בנק  בנק אגוד. ללא השפעת 

 ההתחייבויות של הבנק.ביתרת ההשקעה בניירות ערך הינו במסגרת ניהול הנכסים ו   הקיטון  חדשים.

 (: םחדשי שקלים)במיליוני  השונים התיקים לפי הקבוצה של הערך ניירות התפלגות להלן

 2020בספטמבר  30

 

 הערך במאזן 
 ד ק אגוולל בנכ

 עלות  
 מופחתת
 עלות(-)במניות 

 ולל בנק אגוד כ

 רווחים 
 שטרם הוכרו 

 מהתאמות 
 לשווי הוגן

 ולל בנק אגוד כ

 הפסדים 
 שטרם הוכרומ 

 התאמות 
 לשווי הוגן

 ולל בנק אגוד כ

 שווי הוגן
ולל בנק כ

 אגוד 
 הערך במאזן  

 ללא בנק אגוד 
 3,996 4,057 (1) 62 3,996 3,996 זקות לפידיון איגרות חוב המוח

 4,845 12,424 ( 2)(5) ( 2) 27 12,402 12,424 איגרות חוב זמינות למכירה
 138 380 -  ( 3)33 347 380 ה במניות שאינן למסחר קעהש

 254 1,458 ( 3)(1) -  1,459 1,458 ניירות ערך למסחר
 9,233 18,319 ( 7) 122 18,204 18,258 סך כל ניירות הערך 

 2019בספטמבר  30

 הערך במאזן  

 ות  לע
 מופחתת
 עלות(-)במניות 

 רווחים 
 שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 הפסדים 
 ם הוכרומ שטר 

 תאמות ה
 שווי הוגן לשווי הוגן

 4,107 (1) 65 4,043 4,043 איגרות חוב המוחזקות לפידיון 
 5,989 ( 2)(9) ( 2) 53 5,945 5,989 איגרות חוב זמינות למכירה

 157 -  ( 3)46 111 157 השקעה במניות שאינן למסחר 
 377 -  ( 3)1 376 377 איגרות חוב למסחר
 10,630 ( 10) 165 10,475 10,566 סך כל ניירות הערך 

 2019בדצמבר  31

 הערך במאזן  

 עלות  
 מופחתת
 עלות(-)במניות 

 רווחים 
 שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 הפסדים 
 שטרם הוכרומ 

 ות התאמ
 שווי הוגן לשווי הוגן

 4,093 -  61 4,032 4,032 ת לפידיון וחזקואיגרות חוב המ
 5,164 ( 2)(4) ( 2)59 5,109 5,164 איגרות חוב זמינות למכירה

 149 -  ( 3)45 104 149 השקעה במניות שאינן למסחר 
 768 ( 3)(2) -  770 768 איגרות חוב למסחר
 10,174 ( 6) 165 10,015 10,113 סך כל ניירות הערך 

 

 ירות ערך בהיקפים גדולים. אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניבדרך כלל על שערי בורסה, ססים נתוני שווי הוגן מבו (1)
 כלולים בהון העצמי בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן". (2)
 רם מומשו. נזקפו לדוח רווח והפסד, אך ט (3)

 דה )במיליוני שקלים חדשים(: להלן התפלגות תיק ניירות הערך של הקבוצה לפי מגזרי הצמ

 

 בספטמבר 30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר 30
2020 

 ללא בנק אגוד 
 בספטמבר 30

2019 
 בדצמבר 31

2019 

שיעור השינוי  
 ומת )באחוזים( לע

 בספטמבר 30
2019 

שיעור השינוי  
 עומת ים( ל )באחוז

 בדצמבר 31
2019 

       מטבע ישראלי
 (3.8) 7.7 5,038 4,501 4,848 10,561 לא צמוד 

 56.3 53.3 607 619 949 2,089 צמוד מדד 
 (23.6) (37.6) 4,319 5,289 3,298 5,206 מטבע חוץ )כולל צמוד מטבע חוץ( 

 (7.4) (12.1) 149 157 138 402 פריטים לא כספיים 
 ( 8.7) ( 12.6) 10,113 10,566 9,233 18,258 סך הכל
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 להלן התפלגות תיק ניירות הערך של הקבוצה לפי סוגי מנפיקים )במיליוני שקלים חדשים(: 

 

 הערך במאזן ליום 
 2020בספטמבר  30

 ד אגוכולל בנק  

 הערך במאזן ליום 
 2020בספטמבר  30

 גוד נק  אללא ב
 הערך במאזן ליום 

 2019בספטמבר  30
 הערך במאזן ליום 

 2019בדצמבר  31
     גרות חוב ממשלתיות:יא

 7,821 7,404 7,399 14,634 ממשלת ישראל 
 1,781 2,679 1,168 1,168 ממשלת ארצות הברית 

 9,602 10,083 8,567 15,802 איגרות חוב ממשלתיות סך הכל
 -   -   386 652 ם בישראל יננסיאיגרות חוב של מוסדות פ

     רות: איגרות חוב של בנקים ומוסדות פיננסים במדינות ז
 108 -  109 109 דרום קוריאה

 ( 1)70 ( 1)70 -  59 ארצות הברית
 -  -  -  20 שוויץ

 44 44 -  10 גרמניה 
 ( 1)140 ( 1)212 -   47 אחר

 362 326 109 245 בנקים במדינות מפותחות רות חוב שלסך הכל איג 
     איגרות חוב של חברות )פילוח לפי ענפי משק(: 

 -  -  -  463 נדלן מניב
 -  -  32 169 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר

 -  -  -  79 כרייה וחציבה
 -  -  -  76 תעשיה כימית -תעשיה 

 -  -  -  58 בניה
 -  -  -  51 רכב מסחר בכלי 

 -  -  1 26 תיים שירותים ציבוריים וקהיל
 -  -  -  187 אחר

 -   -   33 1,109 סך הכל איגרות חוב של חברות 
 ( ABSאיגרות חוב של חברות מגובות נכסים )

     )פילוח לפי ענפי משק(:
 -  -  -  35 כרייה וחציבה

 -  -  -  15 אחרים
 -   -   -   50 ( ABSמגובות נכסים )סך הכל איגרות חוב של חברות 

 149 157 138 380 שאינן למסחר  מניות השקעה ב
 49 57 51 207 ( 2)זמיןמזה: מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן 

 -   -   -   20 מניות וניירות ערך אחרים למסחר 
 10,113 10,566 9,233 18,258 סך הכל ניירות ערך 

 
 

 (.MDBם לפיתוח ) כולל חשיפה לבנקים רב צדדיי (1)
 ת דומות או זהות של אותו מנפיק. לשינויים במחירים נצפים בעסקאות רגילות בהשקעו  יכוי ירידת ערך(, המותאמתת )בנמוצגות ככלל לפי עלו  (2)

משך הזמן בו קיימת ירידת ערך  ירה ופירוט  זמינים למכ  ערך  ניירות  של  זמני  אופי  בעלת  ערך  ירידת  בדברו  ערך  בניירות  השקעות  בדבר  נוספים  לפרטים
 לדוחות הכספיים.  5רה מהעלות המופחתת, ראה ביאור ושיעו

מיליארדי שקלים חדשים בגין איחוד הדוחות הכספיים של בנק   0.2מיליארדי שקלים חדשים מהם    1.6- הסתכמה ב   וציוד  בניינים  יתרת  -  וציוד  בניינים
  ביתרת  הקיטוןמיליוני שקלים חדשים.    24- ב  2020שנת    של  יםשונהרא  החודשים  תשעתבמהלך    בניינים וציוד   רתית אגוד, קטנה    בנק   אגוד. ללא השפעת 

 .הטכנולוגיות ההשקעות במסגרת בעיקר, חדשות מהשקעות ומנגד פחת בגין שוטף משינוי ענוב וציוד בניינים

אגוד, בנק  זהה גם ללא השפעת    שיעור. 80%- ל 2020 בספטמבר 30ביום  ר מסך המאזן המאוחד הגיעמשקלם של פיקדונות הציבו -  פיקדונות הציבור
מיליארדי    28.4-באגוד,    בנק  גדל היקף פיקדונות הציבור, ללא  2020שנת    של   הראשונים  החודשים  תשעת  במהלך.  2019  בדצמבר  31  ביום  77%  לעומת

 (. תקדאש ההמקביל תקופהל בהשוואה 15.2%יעור של )גידול בש 13.5%שקלים חדשים, גידול בשיעור של 
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 לפי מגזרי הצמדה )במיליוני שקלים חדשים(:  הציבורלהלן התפלגות פיקדונות 

 

 בספטמבר 30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר 30
2020 

 א בנק אגוד לל
 בספטמבר 30

2019 
 בדצמבר 31

2019 

עור השינוי  יש
 )באחוזים( לעומת 

 בספטמבר 30
2019 

שיעור השינוי  
 ומת )באחוזים( לע

 בדצמבר 31
2019 

       מטבע ישראלי
 14.0 18.3 158,980 153,246 181,268 210,232 לא צמוד 

 4.1 (1.3) 14,345 15,119 14,930 15,602 צמוד מדד 
 14.7 9.5 37,659 39,467 43,205 50,235 צמוד מט"ח כולל מט"ח 

 -  -  -  -  -  87 לא כספי 
 13.5 15.2 210,984 207,832 239,403 276,156 סך הכל 

 

 

 ם(: )במיליוני שקלים חדשי פיקוחיים לפי מגזרי פעילות יבורפלגות פיקדונות הצלהלן נתונים על הת

 

 בספטמבר 30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר 30
2020 

 ללא בנק אגוד 
 בספטמבר 30

2019 
 בדצמבר 31

2019 

שיעור השינוי  
 )באחוזים( לעומת 

 בספטמבר 30
2019 

השינוי  ור שיע
 )באחוזים( לעומת 

 בדצמבר 31
2019 

       ם פרטיים: שיאנ
 16.2 16.3 86,076 86,049 100,059 112,646 אחר -משקי בית

 15.2 18.1 14,839 14,464 17,088 21,093 בנקאות פרטית
 16.1 16.5 100,915 100,513 117,147 133,739 סך הכל אנשים פרטיים 

       פעילות עסקית: 
 35.1 38.8 26,725 26,016 36,118 42,767 ם קטנים וזעירים קיעס

 16.7 24.2 8,935 8,394 10,426 13,037 עסקים בינוניים
 17.8 17.2 25,155 25,276 29,624 37,864 וליםם גדעסקי

 (9.1) (3.7) 45,330 42,802 41,211 43,872 גופים מוסדיים
 10.6 14.5 106,145 102,488 117,379 137,540 סך הכל פעילות עסקית

 24.3 1.0 3,924 4,831 4,877 4,877 פעילות חוץ לארץ 
 13.5 15.2 210,984 207,832 239,403 276,156 סך הכל 

 

פעילות מגזרי  בין  ולהבדלים  הפיקוחיים  הפעילות  מגזרי  פרק    להגדרת  ראה  לגישה ההנהלה,  הפעילות בהתאם  למגזרי   פעילות   זריגמ הפיקוחיים 
 . להלן פיקוחיים

 בקבוצה לפי גודל מפקיד )במיליוני שקלים חדשים(:  התפלגות פיקדונות הציבור תפתחותלהלן ה

 

 בספטמבר  30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר  30
2020 

 ללא בנק אגוד 
 בספטמבר  30

2019 
 צמבר בד 31

2019 
     תקרת הפיקדון 

 72,152 73,306 81,135 92,455 1עד 
 50,875 49,878 60,570 72,047 10עד  1מעל 
 29,582 28,264 33,616 40,451 100עד  10מעל 
 22,193 21,459 24,976 31,596 500עד  100מעל 
 36,182 34,925 39,106 39,607 500מעל 

 210,984 207,832 239,403 276,156 סך הכל 

 .הכספיים לדוחות 7 ביאור ראה ,הציבור פיקדונות הרכב על נוספים לפרטים

ים חדשים בגין מיליארדי שקל   0.1מהם    מיליארדי שקלים חדשים  2.8-הסתכמה ב  2020  בספטמבר  30פיקדונות מבנקים ליום    יתרת  -מבנקים    פיקדונות 
  מיליארדי   0.7  לעומת,  לים חדשיםמיליארדי שק  2.7-הסתכמה יתרת הפיקדונות מבנקים ב  אגוד  בנק  וד. ללא השפעת נק אג דוחות הכספיים של ב איחוד ה 
דשים שהתקבלה  מיליארדי שקלים ח  1.8-הגידול ביתרת פיקדונות מבנקים נובע בעיקר מהלוואה מוניטרית בסך של כ  .2019  שנת  בסוף  חדשים  שקלים

 רים.הלוואות לטווח ארוך במטרה להגדיל את היצע האשראי לעסקים קטנים וזעי  למתן אל, במסגרת תוכניתומבנק ישר
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  ם חדשים, די שקלימיליאר  33.0-הסתכמה ב  2020 בספטמבר  30איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום    יתרת  -  נדחים  התחייבות   וכתבי  חוב  איגרות 
ב וכתבי התחייבות נדחים  ת איגרות חוהסתכמה יתר  אגוד בנק  ם של בנק אגוד. ללא השפעת  גין איחוד הדוחות הכספיי חדשים ב מיליארדי שקלים    3.8מהם  

 . לעיל המימון  תורובמק התפתחויות  פרק גם  ראה. 2019 שנת לסוף בהשוואה חדשים שקלים מיליארדי 4.2של  קיטון מיליארדי שקלים חדשים 29.2-ב

 ומינוף   הון  ותהלימ, הון
 
 

מיליארדי שקלים   18.3-הסתכמה ב  2020  בספטמבר  30המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום    יתרת ההון העצמי  -  בנקהמיוחס לבעלי מניות ה  עצמי  הון
  מעסקת ,  היתר  בין ,  נובע  העצמי   בהון  הגידול.  2019  בספטמבר  30ליום  ו  2019בדצמבר    31י שקלים חדשים ליום  יארדמיל  15.8-ו  16.0חדשים, לעומת  

 .  חדשים שקלים מיליארדי 1.2 בסך מניות להנפקת בתמורה  אגוד בנק של המניות הון מלוא נרכש במסגרתה, ודאגבנק  רכישת

 דשים(: שקלים ח)במיליוני  ן העצמיהוה הרכב להלן

 

 בספטמבר  30
2020 

 בספטמבר  30
2019 

 בדצמבר  31
2019 

 2,232 2,218 3,445 ( 5()1)פרמיההון מניות ו
 70 63 75 קרן הון מהטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות 

 (332) (318) (290) ( 3()2)הפסד כולל אחר מצטבר 
 14,063 13,792 15,042 (4)עודפים 
 16,033 15,755 18,272 סך הכל 

 

 . תמצית דוח על השינויים בהון העצמילפרטים בדבר הנפקת מניות ראה  (1)
 לדוחות הכספיים.  4לפרטים נוספים בדבר רווח )הפסד( כולל אחר ראה ביאור  (2)
 . 2019בדוחות הכספיים לשנת  25-ו 22אורים כולל התחייבות אקטוארית בגין תוכנית התייעלות לפרישת עובדים, ראה בי (3)
 הוצאות וברווח הכולל האחר לעיל. יווח ראה פרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בוההוצאות המצטברות ליתרת העודפים בתקופת הדים בדבר התפתחות ההכנסות רטלפ (4)
 .ו. 9-.ב. ו17כולל הנפקת מניות במסגרת רכישת בנק אגוד. לפרטים נוספים ראה ביאורים  (5)

 . 2019 בספטמבר 30  ליום   5.90%- ו   2019ר  בדצמב   31ם  ליו   5.87%  לעומת ,  5.26%- ל   הגיע   2020 בספטמבר 30בקבוצה ליום    המאזן   לסך   העצמי  ההון  יחס 

 הון  הלימות 

 הפיקוחי  ההון
הסטנדרטית על מנת ה  קט בגיש. הבנק נו201-211וראות ניהול בנקאי תקין  הבנק מעריך את הלימות ההון שלו על פי כללי באזל, כפי שנקבעו בה

 .  , ולסיכון שוק, לסיכון תפעולילהעריך את החשיפה לסיכון אשראי
 .  2בד והון רונוסף(  1והון רובד  1רובד  )הכולל הון עצמי 1רובד   הון -ההון הכולל מורכב משני רבדים 

ות המיעוט, ומהווה את המרכיב העיקרי בספיגת לי מניות הבנק )ההון החשבונאי בספרים( ואת זכויכולל בעיקר את רכיבי ההון המיוחסים לבע  1רובד    הון
 . הפסדים

 . נוסף   1אין לבנק מכשירי הון הנכללים בהון רובד    2020  מברספט   30  יום ל   נכון ומדים בדרישות שנקבעו בהוראות.  נוסף מורכב ממכשירי הון הע   1רובד    הון 
(, הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי  Contingent convertible capital instrument)   CoCoמורכב מהפרשה קבוצתית להפסדי אשראי ומכשירי ההון מסוג    2רובד    הון 
  הפעלת המנגנון לספיגת הפסדי קרן  לפיה על הבנקים,   הפיקוח לטריגר כמותי שנקבע, או כאשר נמסרה הודעת ורד מתחת  י  1ד  וב ר   רן כאשר יחס הון עצמי ק 

 הכרחית לשמירת יציבות התאגיד הבנקאי )אירוע "אי קיימות" של הבנק(. 
ון פיקוחי על פי ההוראות הנוכחיות )בעיקר עקב כשירים כהאינם  ,  ותעל פי ההוראות הקודמ  2רובד    כתבי התחייבויות נדחים, שהוכרו כמכשירי הון

 . 2022ינואר ב 1פיגת הפסדים( ומופחתים על פני תקופת הוראות מעבר עד ליום היעדר מנגנון ס

 הבנק של ההון תכנון
  הגידול הצפויים בנכסי סיכון  שיעורי  ה בחשבון של:ב שנתית לתכנון ההון תוך הבאהבנק עורך תחזית מפורטת ר  -  רגיל  עסקים  במהלך  ההון  תכנון

 .נוספים  וגורמים נאותים ביטחון שולי, והמינוף ההון  יעדי, קת הדיבידנדאסטרטגית, מדיניות חלווהרווחיות, התוכנית ה
  ביעדי  עמידה לצורך וזאת , נדרשות פעולות חןובו  זית התח את מעדכן לצורך ובהתאם  התחזית מול אל בפועל התוצאות אחר שוטף  באופן  עוקב הבנק
 .שנקבעו ההון

 הינה:  ונכסי סיכון  1רובד  עצמי בהון לשינויים הבנק של ההון ותימהל יחס רגישות
  1  של  בסכום  הסיכון  בנכסי  שינוי.  0.05%  של  1  רובד הון  הלימות  יחס  לשינוי  יגרום  חדשים  ליםק ש  מיליוני  100  של  בסכום  1  רובד  עצמי  בהון  שינוי

 . 0.05% של 1 רובד  הון הלימות יחס לשינוי  יגרום חדשים שקלים מיליארדי
ונים הכרוכים בפעילות הבנק  במסגרת התהליך בוחן הבנק כי קיימת כרית ספיגה הונית מספקת להתמודדות עם מגוון סיכ  -  ההון  להערכת   פנימי  תהליך

 קיצון.לרבות תרחישי 
  ושוחקים  הבנק  ברווחיות  משמעותי  באופן   הפוגעים  קיצון  תרחשי  של  רהבשו  האסטרטגית  התוכנית  את  הבנק  מאתגר  ובו  שנים  לשלוש  הינו  התכנון  אופק

 תוצאות תכנון ההון האחרון של הבנק מראות כי כרית הספיגה ההונית מספקת.  .שלו ההון את

 . הבנק של טרנטינהא באתר הסיכונים דוח ראה נוספים לפרטים
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 לרכיבי סיכון  חס הוןי
  בנקאי  ניהול בהוראות ששולבו וכפי הבנקים  על הפיקוח  ידי   על  שפורסמו כפי III באזל כללי  פי   על הון  והלימות הידמד הוראות את מיישם הבנק
חס הון  וכן על י 9%מזערי, שלא יפחת משיעור של  1רובד  צמייחס הון עעל הבנקים, מחויב הבנק לשמור על  הפיקוח בהתאם להנחיות. 201-211תקין 

ך המשוקלל של רכיבי הסיכון בנכסיו המאזניים ובסעיפים החוץ מאזניים. אופן החישוב של סך ההון ושל לס  12.5%כולל מזערי שלא יפחת משיעור של  
 בי הסיכון מפורט בהוראות.סך רכי
 וח.הדיו למועד  לדיור  ההלוואות מיתרת  1%  המבטא בשיעור  הון תדריש   ווספ התו אלה  ליחסים 

בעניין "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה   250פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מספר    2020במרץ    31ביום  
 דרשים לעמוד בהם במהלך העסקים הרגיל, בנקודת אחוזהמזעריים שהבנקים נ חסי ההון  ", במסגרתה, הפחית הפיקוח על הבנקים את י )הוראת שעה( 

מיתרת ההלוואות לדיור, לא   1%פורסם עדכון נוסף, לפיו דרישת ההון הנוספת בשיעור המבטא    2020באפריל    27אחת, כל עוד הוראת השעה בתוקף. ביום  
ההון המזערי שנדרש הבנק לעמוד בו בצירוף דרישת    1רובד  מכך, יחס הון עצמי  ועל יוצא  וואות לדיור אשר יועמדו בתקופת המשבר. כפ תחול על הל 

  12.21%ויחס ההון הכולל לא יפחת משיעור של    8.71%, לא יפחת משיעור של  2020בספטמבר    30ם  מיתרת ההלוואות לדיור, ליו   1%הנוספת בשיעור  
 . הכספיים   לדוחות  .ה. 9  ביאור   ראה ,  2021  במרץ   31  ליום  עד  ההקלות   תוקף  הארכת   בר ד ב   לרבות,  לפרטים פו שולי ביטחון נאותים(.  )אליהם יתווס 

 ב. לדוחות הכספיים.  17ראה ביאור    בדבר האיחוד לראשונה של בנק אגוד, ויתרת זכות נדחית הנכללת במאזן המאוחד,לפרטים  
 לדוחות הכספיים..ו.  9ון, ראה ביאור  רכיבי סיכ שוב יחס ההון ל גולטורי של הבנק, לצורך חי בדבר היתרה שנכללה בהון הר לפרטים  

 

 : (חדשים שקלים)במיליוני  המאוחדיםנתונים על ההון הפיקוחי ונכסי הסיכון  הלןל

 

  30ליום 
 בספטמבר

2020 
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 בספטמבר

2020 
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 בספטמבר

2019 
 דצמבר ב  31ליום 
2019 

   הון לצורך חישוב יחס ההון 
 16,520 16,244 17,432 19,708 1הון עצמי רובד 

 16,520 16,244 17,432 19,708 1הון רובד 
 6,090 5,799 6,218 6,780 2הון רובד 
 22,610 22,043 23,650 26,488 הון כולל סך הכל

     ת משוקללות של נכסי סיכון רוית 
 150,878 148,494 160,760 182,832 שראיסיכון א

 1,791 1,778 1,629 2,022 סיכוני שוק
 10,189 10,034 10,933 12,648 סיכון תפעולי  

 162,858 160,306 173,322 197,502 יתרות משוקללות של נכסי סיכון סך הכל
 

 ה )באחוזים(:כון בקבוצלהלן התפתחות יחס ההון לרכיבי סי

 

   30ליום 
 בספטמבר

2020 
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 בספטמבר

2020 
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 בספטמבר

2019 
 בדצמבר  31ליום 
2019 

     . בנתוני המאוחד )באחוזים( 1
 10.14 10.13 10.06 9.98 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 13.88 13.75 13.65 13.41 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 9.83 9.83 8.76 8.71 הבנקים המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על  1יחס הון עצמי רובד 

 13.33 13.33 12.26 12.21 המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקיםיחס הון הכולל 
     . חברות בת משמעותיות )באחוזים( 2

     וחדות שלובנק יהב לעובדי המדינה בע"מ והחברות המא
 9.51 9.55  9.38 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 13.22 13.34  12.78 יבי סיכוןהכולל לרכיחס ההון 
 9.00 9.00  8.00 המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים  1יחס הון עצמי רובד 

 12.50 12.50  11.50 לפי הוראות המפקח על הבנקיםיחס הון הכולל המזערי הנדרש 
     ק אגוד לישראל בע"מנב

    10.01 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 
    13.30 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

    8.42 המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים  1יחס הון עצמי רובד 
    11.92 ראות המפקח על הבנקיםיחס הון הכולל המזערי הנדרש לפי הו 

לדוחות הכספיים לשנת   25-ו  24נד, ראה ביאורים  יניות חלוקת הדיבידלרכיבי סיכון ולמד  הון   ליחס   הנוגעות  הדירקטוריון  החלטות  על  ספיםונ  לפרטים
 יבידנד.דיניות בדבהתייחס למ להלן(, בידנדתחייבויות, ההון והלימות ההון )מדיניות חלוקת דיהופרק ניתוח המבנה של הנכסים, ה 2019
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 ם חדשים(: לפי קבוצות חשיפה )במיליוני שקלי ודרישות ההון בגין סיכון אשראי להלן התפלגות נכסי סיכון

 קבוצת חשיפה

 30ליום 
 2020בספטמבר 

יתרות  
 משוקללות  

 של נכסי סיכון 
 לל בנק אגוד וכ

 30ליום 
בספטמבר  

2020 
 דרישת  

 (1)הון
כולל בנק 

 אגוד 

 30ליום 
 2020בספטמבר 

יתרות  
 משוקללות  

 של נכסי סיכון 
 ללא בנק אגוד 

 30ליום 
בספטמבר  

2020 
 דרישת 

 (1)הון
ללא בנק  

 אגוד 

 30ליום 
ספטמבר  ב

2019 
יתרות  

 משוקללות  
 של נכסי סיכון 

 30ליום 
בספטמבר  

2019 
 דרישת  

 (2)הון

 31ליום 
 2019בדצמבר 

יתרות  
 משוקללות  

 של נכסי סיכון 

 31ליום 
בדצמבר  

2019 
 דרישת  

 (3)הון
 12 90 29 215 12 101 12 101 חובות של ריבונויות 

ישויות סקטור   חובות של
 28 208 29 216 32 261 43 352 ציבורי

 69 517 94 707 123 1,000 153 1,255 חובות של תאגידים בנקאיים
 5,893 44,210 5,814 43,615 5,876 47,932 6,794 55,645 של תאגידיםות חוב

 547 4,101 466 3,496 489 3,986 850 6,960 חובות בביטחון נדל"ן מסחרי
 2,049 15,372 ( 4)2,023 ( 4)15,175 1,772 14,454 2,232 18,280 יחידים עונאיות לחשיפות קמ

 1,108 8,309 ( 4)1,109 ( 4)8,320 1,166 9,510 1,240 10,154 הלוואות לעסקים קטנים
 9,687 72,671 9,436 70,789 9,434 76,946 9,970 81,655 משכנתאות לדיור

 669 5,016 732 5,495 755 6,158 964 7,894 נכסים אחרים
 20,062 150,494 19,732 148,028 19,659 160,348 22,258 182,296 סך הכל 

 
ההון המזעריים  . לפרטים בדבר הפחתת יחסי 12.26%נכסי הסיכון , דרישות ההון בגין יתרה ללא בנק אגוד חושבה על פי שיעור של מיתרות  12.21%שיעור של דרישת ההון חושבה על פי  (1)

 .לדוחות הכספיים.ה. 9חוז אחת, ראה ביאור בנקודת א במהלך העסקים הרגיל, ים נדרשים לעמוד בהםשהבנק
 ת נכסי הסיכון. מיתרו 13.33%שיעור של  דרישת ההון חושבה על פי (2)
 מיתרות נכסי הסיכון.  13.33%דרישת ההון חושבה על פי שיעור של  (3)
 מחדש  סווג (4)

 
 וסיכון תפעולי )במיליוני שקלים חדשים(:   CVA סיכון, בגין סיכון שוק להלן נכסי הסיכון ודרישות ההון

 

 30ליום 
בספטמבר  

2020 
יתרות  

 משוקללות  
 של נכסי סיכון 

 אגוד כולל בנק 

 30ליום 
בספטמבר  

2020 
 דרישת  

 (1)הון
כולל בנק 

 אגוד 

 30ליום 
פטמבר  בס

2020 
יתרות  

 משוקללות  
 של נכסי סיכון 
 ללא בנק אגוד 

 30ליום 
בספטמבר  

2020 
 דרישת 

 (1)הון
ללא בנק  

 אגוד 

 30ליום 
בספטמבר  

2019 
יתרות  

 משוקללות  
 של נכסי סיכון 

 30ליום 
בספטמבר  

2019 
 דרישת  

 (2)הון

 31ליום 
 2019בדצמבר 

יתרות  
 ללות  משוק
 כסי סיכון של נ

 31ליום 
בדצמבר  

2019 
 דרישת  

 (3)וןה
 239 1,791 236 1,778 200 1,629 247 2,022 סיכון שוק

 51 384 62 466 51 412 65 536 ( 4) נגזרים בגין VACסיכון 
 1,358 10,189 1,338 10,034 1,340 10,933 1,544 12,648 ( 5)סיכון תפעולי

 1,648 12,364 1,636 12,278 1,591 12,974 1,856 15,206 סך הכל 
 21,710 162,858 21,368 160,306 21,250 173,322 24,114 197,502 ון  י הסיכסך נכס

 

יחסי ההון  . לפרטים בדבר הפחתת12.26%חושבה על פי שיעור של מיתרות נכסי הסיכון , דרישות ההון בגין יתרה ללא בנק אגוד  12.21%דרישת ההון חושבה על פי שיעור של  (1)
 . 2020ביוני  30 לדוחות הכספיים ליום  9לך העסקים הרגיל, בנקודת אחוז אחת, ראה ביאור ד בהם במה המזעריים שהבנקים נדרשים לעמו

 מיתרות נכסי הסיכון.  13.33%דרישת ההון חושבה על פי שיעור של  (2)
 מיתרות נכסי הסיכון.  13.33%בה על פי שיעור של דרישת ההון חוש (3)
(4) Credit Value Adjustments  ,ן סיכון אשראי של צד נגדי, בהתאם להוראות באזל י שוק בגישערוך לשווIII  . 
 ון התפעולי חושבה לפי הגישה הסטנדרטית. בגין הסיכ הקצאת ההון (5)
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 יחס המינוף 
 . ס מינוףאשר אימצה את המלצות ועדת באזל לעניין יחבנושא יחס מינוף  218מיישם את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  הבנק

, לבין סך החשיפות. סך החשיפות של הבנק הינו סכום החשיפות המאזניות, חשיפות לנגזרים 1רובד  מבוטא באחוזים ומוגדר כיחס בין הון  יחס המינוף 
 . מאזניים ופריטים חוץ  ת ערךירוני לעסקאות מימון

הקורונה    וירוסאות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם  וספות להור"התאמות נ  חוזר בנושא  פרסם הפיקוח על הבנקים    2020בנובמבר    15ביום  
  2020בר ובמבנ 15החל מיום  לפני השינוי, 5%לעומת  ,4.5%-, במסגרתה יחס המינוף לא יפחת מ250הוראת ניהול בנקאי תקין  לעדכון)הוראת שעה(" 

 . 2021במרץ  31ועד ליום 
 יים. .ה. לדוחות הכספ9לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 : של הבנק  המינוף יחס להלן

 

 בספטמבר 
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר 
2020 

 ללא בנק אגוד 

 בספטמבר 
 בדצמבר  31ליום  2019

2019 
     חדני המאו. בנתו1

 16,520 16,244 17,433 19,708 1הון רובד 
 297,779 288,965 328,359 376,614 סך החשיפות

 5.55 5.62 5.31 5.23 )באחוזים( יחס מינוף
 5.00 5.00 5.00 5.00 )באחוזים( יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

     . חברות בת משמעותיות2
     בע"מ והחברות המאוחדות שלו בדי המדינה יהב לעו ק בנ

 5.56 5.42  5.04 )באחוזים( יחס מינוף
 4.70 4.70  4.70 )באחוזים( יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

     בנק אגוד לישראל בע"מ 
    5.03 )באחוזים( יחס מינוף

    5.00 באחוזים() הבנקים יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על
 

 דיבידנד

 מדיניות חלוקת דיבידנד
 . 2019ת בדוח הדירקטוריון וההנהלה לשנ דיבידנד פרק ראה, 2021 עד 2018 לשנים, הבנק של המעודכנת הדיבידנד מדיניות בדבר לפרטים
 הבנקים  כי  הציפייה  רובדב,  בהם  לעמוד  נדרשים  שהבנקים  המזעריים  ההון  ביחסיהקלה    בדברנקים  קוח על הבשפרסם הפי  שעה  הוראתבדבר    לפרטים

  והמגזר   הבית  במשקי  ולתמיכה  האשראי  הגדלת  לטובת,  במשק  הכלכלית  בפעילות  לתמוך  כדי,  ההון  דרישות  הפחתת  אגב,  ההון  בעודפי  שימוש  יעשו
 .לעיל הבנק קבוצת בעסקי מהותיים אירועים פרק ראה, מניות של עצמית ורכישה נדדיביד תוקחל לרבות, אחרות מטרות לצורך ולא, העסקי

  הוראת  עוד  כל(,  הבנק  תיומנ  של  עצמית  רכישה)לרבות    דיבידנד  מחלוקת  יימנע  הבנק  כי  הדירקטוריון  החליט,  2020באפריל    13  ביום,  לכך  בהמשך
  משבר   השלכות  בדבר  הוודאות   לאי  זאת  לכלוב  לעיל  לאמור  לב  ובשים,  לעיל  כאמור,  הבנקים  על  הפיקוח  עמדת  לאור,  רהית  בין ,  זאת;  בתוקף  השעה

 . לעיל  כמפורט הבנק על הקורונה
 

 חלוקת דיבידנד 

 )בסכומים מדווחים(:  2019די הבנק החל משנת ולקו על יפרטים בדבר הדיבידנדים שח להלן

 יום התשלום   יום ההכרזה 

 בידנד יד
 למניה

 )אגורות( 
 שיעור דיבידנד 

 מהרווח

 סך הכל 
 דיבידנד ששולם 
)מיליוני שקלים  

 חדשים( 
 392.0 ( 2)0.40 167.21 2019באוגוסט  27 2019באוגוסט  12
 168.8 0.40 71.89 2019בדצמבר  3 2019בנובמבר  18
 392.0    (1) 2019כל דיבידנד שחולק בשנת ה סך
 176.0 0.40 74.89 2020 במרץ  11 2020בפברואר   24

 

 מיליוני שקלים חדשים.  736.8 -  2019דיבידנד שחולק בגין רווחי שנת   סך הכל (1)
 2019שונה של שנת שיעור הדיבידנד מהרווח הנקי של המחצית הרא (2)
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 רת אח  מאזנית חוץ פעילות

תפעול , לגביהם מספקת קבוצת הבנק שרותי ניהול,  התפתחות ביתרות הנכסים הכספיים החוץ מאזניים המוחזקים בעבור לקוחות קבוצת הבנק  להלן
 משמורת )במיליוני שקלים חדשים(:   וו/א

 

 בספטמבר  30
2020 

 כולל בנק אגוד 

 בספטמבר  30
2020 

 ללא בנק אגוד 

30 
 בספטמבר 

2019 
 בדצמבר  31

2019 

 שיעור השינוי 
)באחוזים(  

 לעומת 
 בספטמבר  30

2019 

 שיעור השינוי 
)באחוזים(  

 לעומת 
 בר בדצמ 31

2019 
 (3.0) 1.5 452,549 432,452 414,251 439,084 ( 1)ניירות ערך

נכסי קופות גמל שהקבוצה מספקת להן שירותי  
 0.2 2.8 93,336 90,964 93,502 93,502 תפעול

 (14.5) (17.7) 68,308 70,975 58,414 58,414 נכסים בנאמנות קבוצת הבנק
 (13.6) (9.2) 13,546 12,883 11,701 26,399 תפעול נכסי קרנות נאמנות שהבנק מספק להן שירותי

 (3.9) (2.8) 15,519 15,338 14,912 14,912 ( 2)נכסים אחרים בניהול
 

 

הלקוחות  ין כי יתרת פעילות תי תפעול. יצושווי תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על ידי לקוחות, כולל יתרות ניירות ערך של קופות גמל וקרנות נאמנות שהבנק מספק להן שירו (1)
 הבנק.  באותן קרנות המוחזקות על ידי לקוחות ת כאמור, גם את שווי יחידות ההשתתפותרת ניירות הערך של קרנות הנאמנו בנוסף ליתהמוצגת כוללת 

 לרבות: (2)
 רווח או מעמלות. מקבל הבנק הכנסה ממיתרות אשראי המגובות בפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית יתרת האשראי. בגין יתרות אלה  - 
 . ק לרבות, הלוואות לדיור שהבנק מנהל ומתפעל בעבור אחריםות בניהול הבנת אחרוואוהל - 

 
 

 פעילות  מגזרי לפי כספי מידע

 למתכונת   םתאבה  חיים קופי  פעילות  מגזרי  על  גילוי  הכספיים  בדוחות  לתת  הבנק  נדרש,  פיקוחיים  הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות  להוראה  בהתאם
)מחזור מכירות   הלקוח  של  הפעילות  מחזור  פי  על  לרוב  נקבע   פיקוחי  פעילות  רגזלמ   השיוך  כאשר,  הבנקים  על  הפיקוח   שקבע  השוואה   ובת  אחידה

 שנתי או היקף הכנסות שנתי(. 
  מוסדיים   גופים)לרבות    פרטיים  ינםאש  עסקיים   לקוחות  של  פעילות  ומגזרי  פרטיים  אנשים  של  פעילות  למגזרי  נחלקים  הפיקוחיים  הפעילות  מגזרי

 (. הבנק של הפיננסי והניהול
 להגדרות   בהתאם",  אחר"-ו  "לדיור  הלוואות-פרטיים מוגדרים כיחידים שאין להם חבות לבנק או שהחבות שלהם מסווגת ל"אנשים פרטיים    אנשים

 . משק ענפי לפי האשראי סיכון וגסיו
 הארגונית האחראית בתקופה שחלפה.  הפעילות של הבנק ב"גישת ההנהלה" מבוססים על שיוך הלקוח ליחידה  זריגמ

 לדוחות   12  יאורבבהפיקוח על הבנקים, כמפורט    ידי   על  שנקבעו  אחידות  הגדרות  על  מבוסס   פיקוחיים   פעילות  למגזרי  הלקוחות   פילוח,  זאת  לעומת
 . הכספיים

 .הפיקוחיות ההגדרות לבין האחראית לחטיבה לקוחות שיוך לצורך ההנהלה שקבעה םייניהמאפ בין גבוה מתאם קיים
  מסוימת   יחידה  של  התמחות:  לדוגמה,  נוספים  פרמטרים  על  יתבסס  הלקוח  של  הסופי  השיוך  בהם"  ההנהלה  גישת" ל  בהתאם  מצבים  ייתכנו,  זאת  עם  יחד

 .ספציפית לחטיבה הלקוח לשיוך ושירותיים  עסקיים יתרונות המעניק, חהלקו עם הבעבוד שנצבר ניסיון  או לקוחות של פעילות בסוגי
ה שקיים מתאם בין  על הבנקים לדון ולנתח במסגרת דוח הדירקטוריון וההנהלה את מגזרי הפעילות הפיקוחיים, ולאור העובד  הפיקוחדרישת    ורלא

 ותי( להלן, באופן תמציתי, לכל מגזר ומגזר באופן הבא: ותי והאיכהכמל"גישת ההנהלה", יוצג המידע המגזרי )  המגזרים ה"פיקוחיים"

 . המגזר של פיקוחית הגדרה -

 . "(ההנהלה)ב"גישת  בפועל העסקים ניהול אופן לבין"פיקוחית" ה  ההגדרה בין להבדלים הסבר -

 . "(הפיקוחית)ב"גישה    המגזר של כספיות תוצאות -

 כספיים. ה דוחות  ל   12וצאות ללקוחות ראה ביאור  כנסות והה מיוחסות היתרות, הה   פיהם ונות על  דבר העקרלפרטים ב 

מועד ל  שנערך  ראשוני  אומדןבהתאם ל,  נכסים וההתחייבויות של בנק אגודהבנק כולל את כלל ההמאזן המאוחד של    2020בספטמבר    30מיום    החל
 לדוחות הכספיים.  17וכן ביאור  הלןלת העסקית עותיות בניהול הפעילוה פרק התפתחויות משמ(. לפרטים נוספים ראPPA Provisionalהדיווח )

 .  2019  לשנת   ותבדוח ם נוספים על הבנק ואופן ניהולו  ורט, ראה פרק פרטי המגזרים באופן מפ   תיאורל ו   לפרטים 
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  פיקוחיים מגזרי פעילות  לפימידע כספי 

 (: חדשים  שקלים)במיליוני  הפיקוחיים הפעילות מגזרי של הכספיות אותוצהת תמצית להלן

 

תשעה  רווח נקי
 חודשים 

2020 

תשעה  רווח נקי
 חודשים 

2019 

חלק מסך רווח 
  )באחוזים(נקי 

 תשעה חודשים 
2020 

חלק מסך רווח 
  נקי )באחוזים(

 תשעה חודשים 
2019 

     שים פרטיים: נא
 39.3 45.3 552 500 ורהלוואות לדי -משקי בית
 2.6 0.7 37 8 אחר -משקי בית

 -  5.6 (1) ( 1)62 בנקאות פרטית
 41.9 51.6 588 570 סך הכל אנשים פרטיים 

     פעילות עסקית: 
 22.5 24.0 315 265 עסקים קטנים וזעירים 

 8.1 5.4 113 60 עסקים בינוניים
 15.7 10.5 220 116 וליםעסקים גד

 1.5 0.3 21 3 גופים מוסדיים
 47.8 40.2 669 444 סך הכל פעילות עסקית

 4.2 2.6 59 29 ניהול פיננסי
 93.9 94.4 1,316 1,043 סך הכל פעילות בישראל 

 6.1 5.6 86 61 לארץ פעילות חוץ 
 100.0 100.0 1,402 1,104 סך הכל 

 

 יה. ואסטרטג גין שיפוי מחברות הביטוח. לפרטים נוספים ראה פרק סקירה כללית, יעדיםאחר מס( בשקלים חדשים ל מיליוני  54י שקלים חדשים )מיליונ 82כולל הכנסות בסך  (1)

 .הכספיים לדוחות 12 ביאור ראה, ההנהלה לגישת בהתאם הפעילות תוצאות בדבר לפרטים
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 הבית  משקי מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה
. כלומר המגזר לא כולל אנשים  פרטית בנקאות  במגזר  ליםכלהנ לקוחות  למעט,  פרטיים  אנשים  כולל  בית  משקי  מגזר  ,הפיקוחית  להגדרה  בהתאם

חדשים. אנשים פרטיים מוגדרים כיחידים שאין להם חבות לבנק או שהחבות שלהם    מיליוני שקלים  3-ת נכסים פיננסיים הגבוהה מפרטיים עם יתר
 . שראי לפי ענפי משקדרות סיווג סיכון האבהתאם להג"אחר", -ו לדיור" הלוואות -מסווגת ל"אנשים פרטיים 

 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים

 ההבדל   .פיקוחיים  מגזרים  בגישת  הבית  משקי  למגזר  מסווגים,  ההנהלה  גישת  לפי  פרטית  בנקאות  למגזר  סווגו  אשר  מסוימים  פרטיים  לקוחות  -
  1  הוא  ההנהלה  גישת  לפי  הלקוח  סיווג  נקבע  לפיו  הבנק  רף  -  הלקוחות  לסיווג  המשמש  חותהלקו  של  םהפיננסיי   הנכסים  מהיקף  בעיקר  נובע

 .הפיקוחית מההגדרה ונמוך חדשים מיליוני שקלים

  יםמסווג,  עסקיים  מאפיינים   בעלי  או  גבוהה  ותחב  עם  פרטיים   לקוחות,  הפיקוחית   הגישה  לפי.  הבית  משקי  למגזרי  משויכים  פרטיים  לקוחות,  ככלל -
 .הבית משקי למגזר  ולא העסקיים הפעילות למגזרי

 )במיליוני ₪(  הבית  משקי מגזרב הפעילות  תוצאות 

 

לתשעה 
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר 
2020 
 אחר 

לתשעה חודשים  
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 
2020 

 ת לדיורואוהלו

לתשעה 
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר 
2020 

 סך הכל 

לתשעה 
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר 
2019 
 אחר 

ים  חודש לתשעה
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 
2019 

 הלוואות לדיור

לתשעה 
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר 
2019 

 סך הכל 
       רווח ורווחיות

 2,258 1,247 1,011 2,368 1,405 963 , נטוסך הכל הכנסות ריבית
 -  -  -  -  -  -  אינן מריבית מימון שהכנסות 

 508 119 389 531 111 420 עמלות והכנסות אחרות
 2,766 1,366 1,400 2,899 1,516 1,383 סך ההכנסות 

 104 32 72 392 272 120 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 1,708 487 1,221 1,679 479 1,200 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 954 847 107 828 765 63 שה למיסיםרווח לפני הפר
 332 295 37 287 265 22 למיסיםהפרשה  

 622 552 70 541 500 41 ר מיסיםלאח רווח
       רווח נקי : 

 (33) -  (33) (33) -  (33) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 589 552 37 508 500 8 גיד הבנקאי המיוחס לבעלי מניות של התא

       יקריים: ם עסעיפי -מאזן 
 154,607 133,042 21,565 178,968 153,298 25,670 כולל בנק אגוד -לציבור )יתרת סוף(אשראי 

 154,607 133,042 21,565 163,939 143,091 20,848 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(
 153,681 132,371 21,310 177,720 152,362 25,358 כולל בנק אגוד -ת סוף(אשראי לציבור, נטו )יתר

 153,681 132,371 21,310 162,691 142,155 20,536 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(
 86,049 -  86,049 112,646 -  112,646 כולל בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 86,049 -  86,049 100,059 -  100,059 אגודללא בנק  -תרת סוף(פיקדונות הציבור )י
 150,203 129,626 20,577 159,724 139,221 20,503 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 

 84,237 -  84,237 93,990 -  93,990 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 92,814 73,982 18,832 100,000 80,424 19,576 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

       ות:דונפיקמרווחי אשראי ומרווחי 
 1,812 1,192 620 1,947 1,327 620 מרווח מפעילות מתן אשראי

 390 -  390 346 -  346 מפעילות קבלת פיקדונותוח מרו
 56 55 1 75 78 (3) אחר

 2,258 1,247 1,011 2,368 1,405 963 סך הכל הכנסות ריבית נטו 
 

מיליוני שקלים   508-הסתכמה ב  2020החודשים הראשונים של שנת    בתשעת  חי הקבוצהתאם להגדרות הפיקוחיות( לרוושקי הבית )בהתרומת מגזר מ
 המקבילה אשתקד.  בתקופהליוני שקלים חדשים מי  589שים, לעומת חד
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 להלן הגורמים העיקריים לשינוי בתרומת המגזר: 
מיליוני שקלים   500-הסתכמה ב  2020שנת  שונים של  החודשים הרא  בתשעתה במשכון דירת מגורים(  תרומת ההלוואות לדיור )כולל הלוואות לכל מטר

מיליוני שקלים חדשים, לעומת   1,405-ים בתקופה המקבילה אשתקד. סך הכל הכנסות הריבית נטו, הסתכמו בם חדששקלי  מיליוני  552  לעומתחדשים,  
גידול של  המקבילה אשתק  בתקופהמיליוני שקלים חדשים    1,247  בהיקפימיליארדי שקלים חדשים    9.6-כ  של  מעלייה  בעיקר, הנובע  12.7%- כד, 

  ראי.אשה מרווחשיעור ומגידול ב הממוצעהאשראי 
מיליוני שקלים חדשים בתקופה   32מיליוני שקלים חדשים, לעומת    272נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך    2020החודשים הראשונים של שנת    בתשעת 
שים בהפרשה מיליוני שקלים חד   14אשראי בגין השפעת משבר הקורונה וכן מגידול בסך    ית להפסדילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהפרשה קבוצת המקבי 

 ין עומק הפיגור. לפרטים נוספים ראה לעיל פרק אירועים מהותיים בעסקי קבוצת הבנק.בג 
, בעיקר כתוצאה מקיטון ד אשתק   בילההמק  בתקופהשקלים חדשים    מיליוני  487עומת  שקלים חדשים, ל   מיליוני  479- ב  הסתכמו   התפעוליות  ההוצאות

 לרווח הבנק ומהשפעת תוכנית פרישה מרצון. תנים לתשואה ו בהוצאות השכר שהושפעו מהתאמת רכיבי תגמול מש 
חדשים, שקלים  ני  ליומי  8של    רווחהסתכמה ב  2020  שנת  של  ניםהראשו  החודשים   בתשעת(  פעילות משקי הבית )שאינה הלוואות לדיור  יתרתרומת  
  1,011  לעומת,  חדשים  שקלים  מיליוני  963-ב  הסתכמו  נטו  הריבית  הכנסות  הכל  סך.  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  37  לעומת
 ותעמלה.  ייםהפר  ריבית  ירידת  מהשפעת  בעיקר,  המימוני  חמרוושיעור הב  מירידה  בעיקר  נובע  הקיטון,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני

 הנובע,  8.0%-כ  של  גידול,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  389, לעומת  םמיליוני שקלים חדשי  420-ב  הסתכמווההכנסות האחרות  
 מטבע חוץ.ומהמרות  ערך ניירות מעמלות בהכנסות מגידול בעיקר

 נובע  הגידול   עיקר .  אשתקד המקבילה    בתקופהיליוני שקלים חדשים  מ   72מיליוני שקלים חדשים, לעומת    120- מו ב בגין הפסדי אשראי הסתכ   ההוצאות 
 .הבנק   קבוצת  בעסקי  מהותיים   אירועים   פרק   לעיל   ראה   נוספים  לפרטים .  הקורונה   משבר   השפעת   בגין   אשראי   להפסדי   קבוצתית  מהפרשה 

  י נובע השינו  עיקרשקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליוני    1,221לעומת    ים חדשים,מיליוני שקל  1,200-ב  הסתכמו  התפעוליות  ותההוצא
 .מרצון   פרישה   תוכנית  ומהשפעת   הבנק   ולרווח   לתשואה   משתנים  תגמול   רכיבי  מהתאמת   שהושפעו   השכר   בהוצאות  מקיטון   כתוצאה 

 
 . הכספיים לדוחות 12גישת ההנהלה, ראה ביאור ת בהתאם לוכן לתוצאות הפעילותר על תוצאות מגזר זה נוספים ומידע נרחב יו לפרטים

 

 

לשלושה חודשים  
ו ביום  שהסתיימ

 בספטמבר  30
2020 
 אחר

לשלושה חודשים  
שהסתיימו ביום  

 בספטמבר  30
2020 

 הלוואות לדיור 

לשלושה חודשים  
שהסתיימו ביום  

 בספטמבר  30
2020 

 סך הכל 

חודשים  לשלושה 
שהסתיימו ביום  

 בספטמבר  30
2019 

 ראח

חודשים  לשלושה 
שהסתיימו ביום  

 בספטמבר  30
2019 

 הלוואות לדיור 

לשלושה חודשים  
שהסתיימו ביום  

 בספטמבר  30
2019 

 סך הכל 

       רווח ורווחיות
 768 429 339 791 482 309 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 -  -  -  -  -  -  הכנסות מימון שאינן מריבית 
 176 42 134 174 36 138 עמלות והכנסות אחרות

 944 471 473 965 518 447 סך ההכנסות 
 34 13 21 190 154 36 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 571 163 408 561 159 402 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 339 295 44 214 205 9 רווח לפני הפרשה למיסים

 123 107 16 75 72 3 הפרשה למיסים
 216 188 28 139 133 6 רווח לאחר מיסים

       נקי : רווח 
 (13) -  (13) (10) -  (10) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 203 188 15 129 133 ( 4) המיוחס לבעלי מניות של התאגיד הבנקאי 

       סעיפים עיקריים:  -מאזן 
 154,607 133,042 21,565 178,968 153,298 25,670 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(

 154,607 133,042 21,565 163,939 143,091 20,848 ללא בנק אגוד -י לציבור )יתרת סוף(ראאש
 153,681 132,371 21,310 177,720 152,362 25,358 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(
 153,681 132,371 21,310 162,691 142,155 20,536 בנק אגודללא  -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(

 86,049 -  86,049 112,646 -  112,646 כולל בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(
 86,049 -  86,049 100,059 -  100,059 ללא בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 152,623 131,758 20,865 162,040 141,849 20,191 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 85,643 -  85,643 98,462 -  98,462 יקדונות הציבורפ וצעת שליתרה ממ

 94,536 75,631 18,905 101,324 81,954 19,370 נכסי סיכוןיתרה ממוצעת של 
       פיקדונות:מרווחי אשראי ומרווחי 

 618 409 209 656 455 201 מרווח מפעילות מתן אשראי
 130 -  130 110 -  110 ווח מפעילות קבלת פיקדונותרמ

 20 20 -  25 27 (2) אחר
 768 429 339 791 482 309 סך הכל הכנסות ריבית נטו 
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 פרטית  בנקאות מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה
, כספיים  פיקדונות)לרבות    בבנק  שלהם  הפיננסיים  הנכסים  תיק  יתרת  אשר  פרטיים  אנשים  כולל  פרטית  בנקאות  מגזר,  הפיקוחית  להגדרה  בהתאם

 . חדשים שקלים מיליוני 3 על עולה( אחרים פייםסכ ונכסים ערך- ניירות תיקי
 הפיקוחית  להגדרה הההנהל גישת  בין הבדלים

מסוימים אשר סווגו למגזר בנקאות פרטית לפי גישת ההנהלה, מסווגים למגזר משקי הבית בגישת מגזרים פיקוחיים. ההבדל    פרטיים  לקוחות  -
  1  הבנק לפיו נקבע סיווג הלקוח לפי גישת ההנהלה הוא  רף  -סיווג הלקוחות  ת המשמש לבעיקר מהיקף הנכסים הפיננסיים של הלקוחו  נובע

 .הפיקוחית מההגדרה ונמוך חדשים מיליוני שקלים

יוני שקלים חדשים. לקוחות מיל  8בנקאות פרטית לפי גישת ההנהלה כולל גם עסקים שלהם היקפי נכסים נזילים, בסכומים העולים על    מגזר -
 לות העסקיים בגישת מגזרים פיקוחיים.גזרי הפעיאלה מסווגים למ 

   )במיליוני ₪( טית הפעילות במגזר בנקאות פר  תוצאות 

 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 רבספטמב 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 ספטמברב 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 21 19 65 60 הכנסות ריבית, נטו סך הכל

 -  -  -  -  ימון שאינן מריבית ות מהכנס
 2 2 7 90 עמלות והכנסות אחרות

 23 21 72 150 סך ההכנסות 
 1 2 1 2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 24 13 72 53 ות הוצאות תפעוליות ואחר
 (2) 6 (1) 95 רווח לפני הפרשה למיסים

 (1) 2 -  33 הפרשה למיסים
 ( 1) 4 ( 1) 62 רווח נקי

     ים עיקריים: סעיפ -מאזן 
 109 172 109 172 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(
 109 150 109 150 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(

 108 168 108 168 כולל בנק אגוד -טו )יתרת סוף(אשראי לציבור, נ
 108 146 108 146 ללא בנק אגוד -סוף(י לציבור, נטו )יתרת ראאש

 14,464 21,093 14,464 21,093 כולל בנק אגוד -ר )יתרת סוף(ת הציבופיקדונו
 14,464 17,088 14,464 17,088 ללא בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 107 142 89 168 אי לציבור עת של אשריתרה ממוצ
 14,091 16,592 13,791 15,774 הציבורל פיקדונות צעת שממו יתרה

 25 30 27 28 י סיכוןיתרה ממוצעת של נכס
     מרווחי אשראי ומרווחי פיקדונות:

 -  -  -  -  מרווח מפעילות מתן אשראי
 21 19 65 60 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 -  -  -  -  אחר
 21 19 65 60 סך הכל הכנסות ריבית נטו 

שקלים    מיליוני   62של    ברווח   הסתכמו   2020 שנת  של הראשונים ודשיםחה בתשעת( הפיקוחיות   להגדרות )בהתאם    הפרטית   הבנקאות   מגזר   פעילות   ות צא תו 
 . אשתקד המקבילה  בתקופהשקלים חדשים    מיליוני   1חדשים, לעומת הפסד של  

  צאה כתו מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר    65  לעומת ,  שקלים חדשים   מיליוני   60- ב   הסתכמו בית נטו  הכנסות הרי   הכל   סך 
 . הפיקדונות   מרווח   בשיעור   מירידה 

הליכים    לסיום המבטחים  מיליוני שקלים חדשים לאחר מס( בגין הסדר מוסכם עם    54מיליוני שקלים חדשים )   82האחרות כוללות הכנסות בסך    ההכנסות 
 . ואסטרטגיה   יעדים ,  כללית   סקירה   פרק   ראה   נוספים   ים לפרט .  נגזרים 

  בתקופה   חדשים   שקלים   מיליוני  7  לעומת ,  חדשים   שקלים   מיליוני   8- ב  הסתכמו , המבטחים   עם  מוסכם   הסדר   בגין   הכנסה   בנטרול   חרות א ה   וההכנסות   העמלות 
 . אשתקד   המקבילה 
בשנת    התפעוליות והאחרות   ההוצאות .  אשתקד המקבילה    בתקופה שקלים חדשים    וני לי מי   72ומת  שקלים חדשים, לע   מיליוני   53- ב   הסתכמו   יות התפעול   ההוצאות 

 מגזר בנקאות פרטית למגזר פעילות חוץ לארץ. ין  ההוצאות כוללות שיפור במנגנון ייחוס ההוצאות ב   2020כמו כן, בשנת  הוצאות משפטיות.  כוללות    2019
 . הכספיים   לדוחות   12ר  לתוצאות הפעילות בהתאם לגישת ההנהלה, ראה ביאו   זר זה וכן נוספים ומידע נרחב יותר על תוצאות מג   טים לפר 
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 וקטנים זעירים  עסקים  מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה
 . חדשים  שקלים מיליוני 50- מ קטן שנתי פעילות מחזור בעלי עסקים כולל וקטנים זעירים עסקים מגזר

 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים

. ההנהלה   גישת  לפי  פרטית  בנקאות  למגזר  יםמשויכ,  חדשים  שקלים  מיליוני   8  על  העולים  בסכומים  נזילים  נכסים  היקפי  שלהם,  יםעסקי  לקוחות -
 . פיקוחיים מגזרים גישת לפי, השנתי פעילותם למחזור בהתאם, וקטנים זעירים עסקים למגזר מסווגים אלה לקוחות

 , מסווגים  חדשים   שקלים   מיליוני   50- מ   קטן   שלהם   השנתי   הפעילות   ומחזור ,  ההנהלה   שת גי   לפי   ית מסחר   לבנקאות   כיום   משויכים   אשר   עסקיים   ות לקוח  -

 )במיליוני ₪(   וקטנים זעירים עסקים מגזרהפעילות ב תוצאות 

 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 טמברבספ 30ביום 
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 295 285 862 860 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 -  -  -  -  הכנסות מימון שאינן מריבית 
 97 106 289 309 עמלות והכנסות אחרות

 392 391 1,151 1,169 סך ההכנסות 
 44 63 110 218 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 183 180 553 542 תפעוליות ואחרות הוצאות 
 165 148 488 409 רווח לפני הפרשה למיסים

 60 52 170 141 הפרשה למיסים
 105 96 318 268 רווח לאחר מיסים 

 (1) (1) (3) (3) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 104 95 315 265 קאי נקי המיוחס לבעלי מניות של התאגיד הבנ  וחרו

     סעיפים עיקריים:  -מאזן 
 21,195 28,398 21,195 28,398 ולל בנק אגודכ -אשראי לציבור )יתרת סוף(
 21,195 23,923 21,195 23,923 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(

 20,830 27,911 20,830 27,911 בנק אגוד כולל  -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(
 20,830 23,436 20,830 23,436 ללא בנק אגוד -, נטו )יתרת סוף(בורלציאשראי 

 26,016 42,767 26,016 42,767 כולל בנק אגוד -ונות הציבור )יתרת סוף(קדפי
 26,016 36,118 26,016 36,118 ללא בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 20,716 23,437 20,176 22,333 צעת של אשראי לציבור ממו יתרה
 25,778 35,051 24,878 31,567 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 19,582 22,320 19,332 21,490 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
     מרווחי אשראי ומרווחי פיקדונות:

 252 249 732 747 מרווח מפעילות מתן אשראי
 36 28 109 92 דונותות קבלת פיקמרווח מפעיל

 7 8 21 21 אחר
 295 285 862 860 כל הכנסות ריבית נטו ה סך

 

  265-ב  הסתכמה   2020  שנת  של   הראשונים  החודשים  בתשעת  הקבוצה  לרווחי(  הפיקוחיות  להגדרות)בהתאם    ריםעיוז  קטנים  עסקים  מגזר  תרומת
 .  אשתקד המקבילה בתקופה םחדשי שקלים מיליוני 315שקלים חדשים, לעומת  מיליוני

 : המגזר בתרומת ינוישל יקרייםעה הגורמים להלן
  כתוצאה   בעיקר   נובע   הקיטון ,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  862, לעומת  חדשים  שקלים  מיליוני  860-ב  הסתכמו  נטו,  הריבית  הכנסות
הפר,  המימוני   מרווח ה   שיעור ב   מירידה  ריבית  ירידת  בהיקפי האשראי  שקוזזה בחלקה  יים,  בעיקר מהשפעת   העמלות  ת הממוצעים.והפיקדונומגידול 

  הנובע   6.9%  -כ של גידול,  אשתקד המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  289שקלים חדשים, לעומת    ייונמיל 309-ב  הסתכמו  האחרות  וההכנסות
 . מימון קימעס ובעמלות ערך ניירות מעמלות בהכנסות מגידול בעיקר

 נובע  הגידול   עיקר .  אשתקד המקבילה    בתקופהדשים  שקלים ח   מיליוני   110שקלים חדשים, לעומת    מיליוני   218- ב   הסתכמו   אשראי   הפסדי   ין בג   ההוצאות 
 .הבנק   קבוצת  קיבעס   מהותיים   אירועים   פרק   לעיל   ראה   נוספים  לפרטים .  הקורונה   משבר   השפעת   בגין   אשראי   להפסדי   קבוצתית  מהפרשה 
  שקלים מיליוני  11- כ  של  קיטון , תקד ש א  המקבילה  התקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  553שקלים חדשים, לעומת  וני לי מי  542- ב  הסתכמו  התפעוליות  ההוצאות 

 רישה מרצון. בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השכר שהושפעו מהתאמת רכיבי תגמול משתנים לתשואה ולרווח הבנק ומהשפעת תוכנית פ   , חדשים 
 . הכספיים לדוחות 12ת בהתאם לגישת ההנהלה, ראה ביאור אות מגזר זה וכן לתוצאות הפעילותר על תוצנוספים ומידע נרחב יו לפרטים
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 בינוניים עסקים  מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה

 . חדשים   שקלים   מיליוני   250- מ   וקטן   חדשים   שקלים   מיליוני   50- מ   גדול   שנתי   פעילות   מחזור   בעלי   עסקים   כולל   בינוניים   עסקים   מגזר 

 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה ת גיש בין הבדלים
 שקיימים  היא  המשמעותמיליוני שקלים חדשים.    120-ל  30מחזורי פעילות שבין    בעלי   עסקיםמסחרית לפי גישת ההנהלה קיימים    בנקאות  במגזר -

 במגזר  יםהמסווג,  חדשים  שקלים  מיליוני  50-מ  קטן  הםשל  הפעילות  מחזור  אשר(  ההנהלה  גישת)לפי    המסחרית   בבנקאות   מסוימים  לקוחות
 .םפיקוחיי פעילות מגזרי לפי וקטנים זעירים  עסקים

  שקלים   מיליוני  250-מ  נמוך  שנתי  פעילות  מחזור  בעלי,  ההנהלה  גישת  לפי  עסקית  בנקאות  למגזר  המסווגים  עסקיים  לקוחות  קיימים,  מנגד -
 עסקים בינוניים בגישה הפיקוחית. גזרמל  משויכים אשר ,חדשים

 . גדל ,  לעיל   כאמור   הפיקוחית   לגישה   ההנהלה   גישת   בין   שהמתאם   כך  הפיקוחית  להגדרה   בהתאם   חדשים   לקוחות   מסווגים   2019  נת מש   החל ,  ל ככל  -

  . הפיקוחית   בגישה   וקטנים  זעירים  עסקים   למגזר  -

 )במיליוני ₪( בינוניים עסקים במגזר הפעילות  תוצאות 

 

  חודשיםלתשעה 
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2020 

ם  ה חודשי שעלת
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 פטמברבס 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 75 71 218 218 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 -  -  -  -  שאינן מריבית הכנסות מימון 
 24 17 67 60 עמלות והכנסות אחרות

 99 88 285 278 ות הכנססך ה
 3 21 19 100 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 30 28 92 87 יות ואחרות תפעול הוצאות
 66 39 174 91 רווח לפני הפרשה למיסים

 24 14 61 31 הפרשה למיסים
 42 25 113 60 רווח נקי

     סעיפים עיקריים:  -מאזן 
 7,153 9,619 7,153 9,619 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(
 7,153 7,650 7,153 7,650 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(

 7,041 9,410 7,041 9,410 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(
 7,041 7,441 7,041 7,441 בנק אגודללא  -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(

 8,394 13,037 8,394 13,037 ודלל בנק אגכו -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(
 8,394 10,426 8,394 10,426 אגוד ללא בנק -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 7,269 7,547 7,045 7,553 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 8,453 10,256 8,351 9,684 הציבוריתרה ממוצעת של פיקדונות 
 8,463 8,537 8,099 8,500 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

     מרווחי אשראי ומרווחי פיקדונות:
 63 61 178 185 מרווח מפעילות מתן אשראי

 11 8 35 26 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות
 1 2 5 7 אחר

 75 71 218 218 סך הכל הכנסות ריבית נטו 
 

מיליוני שקלים   60-ב  והסתכמ  2020  שנת   של  ניםהראשו  שיםהחוד  בתשעת  הקבוצה  לרווחירות הפיקוחיות(  מגזר עסקים בינוניים )בהתאם להגד  תרומת
 . אשתקד המקבילה בתקופה חדשים שקלים ימיליונ 113חדשים, לעומת 

 .  אשתקד   המקבילה בדומה לתקופה  ,  מיליוני שקלים חדשים   218- ב   הסתכמו   נטו   הריבית הכנסות  
 10.4%-כ של  קיטון,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  67ת  שים, לעומשקלים חד  מיליוני  60-ב הסתכמו  האחרות  סותוההכנ  העמלות

 .מימון  מעסקי בעמלות מקיטון בעיקר ובענה
 ר עיק אשתקד.  י שקלים חדשים בתקופה המקבילה  מיליונ   19שקלים חדשים, לעומת    מיליוני   100בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי נרשמה הוצאה של  

 . הבנק   קבוצת   בעסקי   מהותיים   אירועים   פרק   לעיל   ראה   נוספים   לפרטים רשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין השפעת משבר הקורונה.  נובע מהפ הגידול  
 . הכספיים לדוחות 12אה ביאור נוספים ומידע נרחב יותר על תוצאות מגזר זה וכן לתוצאות הפעילות בהתאם לגישת ההנהלה, ר לפרטים
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 גדולים עסקים  מגזר

 הפיקוחית  גדרההה
 . חדשים שקלים מיליוני 250-מ גדול ישנת פעילות מחזור בעלי עסקים כולל גדולים עסקים מגזר

 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים

יא שיש  קלים חדשים. המשמעות המיליוני ש  120- ול ממחזורי פעילות הגד  בעלי  עסקים  קיימים  ההנהלה  גישת  לפי  עסקית  בנקאות  במגזר -
  במגזר   מסווגים  אשר,  חדשים  שקלים  מיליוני  250-מ  קטן  הםלש  הפעילות  מחזור  אשר(  ההנהלה   גישת)לפי    העסקית  בבנקאות  מסוימים  ותוחלק

 . הפיקוחית בגישה בינוניים עסקים

 .יםוחיפיק פעילות מגזריב נפרד כמגזר מוצגים, יתהעסק הבנקאות במסגרת ההנהלה  בגישת מנוהלים אשר מוסדיים גופים -

 גישת   בין  שהמתאם  כך,  לעיל  כאמור  מוסדיים   גופים  טלמע,  הפיקוחית  להגדרה  בהתאם  חדשים  לקוחות  מסווגים  2019  משנת  החל,  ללככ  -
 . גדל, לעיל כאמור הפיקוחית לגישה  ההנהלה

 
 )במיליוני ₪(  גדולים קיםסע במגזר הפעילות  תוצאות 

 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2019 

לושה חודשים  של
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     ורווחיותרווח 
 130 140 393 406 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 -  -  -  -  הכנסות מימון שאינן מריבית 
 42 33 112 98 והכנסות אחרותות עמל

 172 173 505 504 סך ההכנסות 
 (8) 23 20 184 הפסדי אשראיבגין  הוצאות

 50 49 148 143 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 130 101 337 177 למיסיםרווח לפני הפרשה 

 47 36 117 61 הפרשה למיסים
 83 65 220 116 נקירווח 

     ם: סעיפים עיקריי -מאזן 
 16,214 21,267 16,214 21,267 כולל בנק אגוד -ראי לציבור )יתרת סוף(שא

 16,214 17,829 16,214 17,829 ללא בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(
 16,007 20,950 16,007 20,950 כולל בנק אגוד -לציבור, נטו )יתרת סוף(אשראי 

 16,007 17,512 16,007 17,512 ודללא בנק אג -ראי לציבור, נטו )יתרת סוף(שא
 25,276 37,864 25,276 37,864 כולל בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(
 25,276 29,624 25,276 29,624 ללא בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 16,697 18,729 16,931 17,833 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 25,186 30,734 26,638 28,428 יבוריתרה ממוצעת של פיקדונות הצ

 23,925 25,459 22,925 24,909 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
     מרווחי אשראי ומרווחי פיקדונות:

 108 122 325 343 מפעילות מתן אשראימרווח 
 18 13 54 46 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 4 5 14 17 אחר
 130 140 393 406 סך הכל הכנסות ריבית נטו 

 
מיליוני  116-הסתכמה ב  2020  שנת  של   הראשונים  החודשים  תשעבתומת מגזר עסקים גדולים )בהתאם להגדרות הפיקוחיות( לרווחי הקבוצה  רת

 . אשתקד המקבילה בתקופה חדשים שקלים מיליוני 220שקלים חדשים, לעומת 
 בהיקפי  מעלייה  בעיקר  נובע. הגידול  אשתקד  המקבילה  פהקובת  393  מתלעומיליוני שקלים חדשים,    406-ו הסתכמו בסך הכל הכנסות הריבית, נט

 . הממוצע האשראי
מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון הנובע בעיקר    112, לעומת  חדשים  שקלים  מיליוני  98-ב  הסתכמו  האחרות  וההכנסות  העמלות

   שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.יפית מעמלה מעסקה ספצ
תקופה המקבילה אשתקד. עיקר מיליוני שקלים חדשים ב   20שקלים חדשים, לעומת    מיליוני   184של    הוצאה נרשמה    אשראי  הפסדי   בגין הוצאות    ף בסעי

 מהותיים בעסקי קבוצת הבנק.ועים  הגידול נובע מהפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין השפעת משבר הקורונה. לפרטים נוספים ראה לעיל פרק איר 
  שקלים  מיליוני   5- כ  של   קיטון , אשתקד  המקבילה   בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  148שקלים חדשים, לעומת    מיליוני   143- ב  הסתכמו  התפעוליות  ההוצאות 

 . מרצון   פרישה   תוכנית   פעת הש ומ   הבנק   ולרווח   לתשואה   משתנים   תגמול   רכיבי   מהתאמת   שהושפעו   השכר   בהוצאות   מקיטון   כתוצאה   בעיקר   חדשים 
 . הכספיים לדוחות 12ראה ביאור  ת מגזר זה וכן לתוצאות הפעילות בהתאם לגישת ההנהלה,חב יותר על תוצאונרומידע  נוספים לפרטים
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 מוסדיים גופים  מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה
 .חברי בורסה המנהלים כספי לקוחותת ביטוח וסל, חברו קרנותכולל קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות,  המגזר

 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים
 .פיקוחיים פעילות  במגזרי  נפרד  כמגזר  ומוצגים,  הפיננסי  הניהול  מגזר  ובמסגרת  העסקית  הבנקאות  במסגרת  הההנהל  בגישת  מנוהלים  מוסדיים  גופים

 
 )במיליוני ₪(  מוסדיים גופים במגזר ת ילוהפע תוצאות 

 

שים  לתשעה חוד
 ימו שהסתי

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 ספטמברב 30ביום 
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 25 19 87 74 וסך הכל הכנסות ריבית, נט
 -  -  -  -  ת הכנסות מימון שאינן מריבי

 9 15 27 42 עמלות והכנסות אחרות
 34 34 114 116 סך ההכנסות 

 (3) 16 (6) 22 הפסדי אשראי צאות )הקטנת הוצאות( בגין וה
 29 28 88 90 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 8 (10) 32 4 רווח לפני הפרשה למיסים

 3 (4) 11 1 הפרשה למיסים
 5 ( 6) 21 3 רווח נקי

     ם: ים עיקרייסעיפ -מאזן 
 1,134 1,880 1,134 1,880 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור )יתרת סוף(

 1,134 1,825 1,134 1,825 ללא בנק אגוד -)יתרת סוף(אשראי לציבור 
 1,129 1,852 1,129 1,852 כולל בנק אגוד -אשראי לציבור, נטו )יתרת סוף(

 1,129 1,797 1,129 1,797 ללא בנק אגוד -יבור, נטו )יתרת סוף(י לצאשרא
 42,802 43,872 42,802 43,872 כולל בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(
 42,802 41,211 42,802 41,211 ללא בנק אגוד -פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 930 985 1,058 1,131 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 38,838 40,320 39,116 41,812 ממוצעת של פיקדונות הציבור רהית

 1,572 2,487 2,084 2,471 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
     ומרווחי פיקדונות:שראי חי אמרוו

 5 6 14 20 מרווח מפעילות מתן אשראי
 20 13 72 53 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 -  -  1 1 אחר
 25 19 87 74 נטו סך הכל הכנסות ריבית 

 
ליוני שקלים  ימ  3- בהסתכמה    2020החודשים הראשונים של שנת    בתשעתבוצה  ם להגדרות הפיקוחיות( לרווחי הקיים )בהתאתרומת מגזר גופים מוסד

 . אשתקד המקבילה בתקופה חדשים שקלים מיליוני 21 לעומתחדשים, 
  מירידה   בעיקרון נובע  קיט. האשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  87  תלעומשקלים חדשים,    מיליוני 74- ב  הסתכמו  נטו  הריבית  הכנסות

 .הפריים תריבי מירידת כתוצאה הפיקדונות מרווחשיעור ב
 כתוצאה  בעיקר,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  27  לעומת   חדשים  שקלים  מיליוני  42-ב  הסתכמו   האחרות  וההכנסות  העמלות
 .ערך ניירות מעמלות בהכנסות מגידול
  המקבילה   בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  6  של  הוצאה  הקטנת  לעומת,  חדשים  םשקלי  מיליוני  22  של  הוצאה  נרשמה  אשראי  הפסדי  בגין  הוצאות  בסעיף

 .  אשתקד

   .אשתקד  המקבילה תקופהשקלים חדשים במיליוני  88לעומת שקלים חדשים,  מיליוני 90-ב הסתכמו התפעוליות ההוצאות

 . הכספיים לדוחות 12ת ההנהלה, ראה ביאור נרחב יותר על תוצאות מגזר זה וכן לתוצאות הפעילות בהתאם לגישומידע  נוספים יםלפרט
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 פיננסי  ניהול מגזר

 הפיקוחית  ההגדרה
 .ריאליות עותשקוה  וההתחייבויות הנכסים ניהול, המסחר פעילות את כולל פיננסי ניהול מגזר

שאינם מיועדים לגידור ואינם חלק מניהול    וק בניירות ערך, פעילות במכשירים נגזריםלמסחר, פעילות עשיית שירות ערך  השקעה בני  -  למסחר  פעילות
 .ערך ניירותך, שירותי חיתום של למסחר, מכירה בחסר של ניירות ער הנכסים וההתחייבויות של הבנק, שאילת ניירות ערך

מגדרים,   נגזרים  מכשירים  באמצעות  גידור,  לפדיון  ות מוחזק  חוב  ובאיגרות  למכירה  זמינות  חוב  באיגרות  השקעה  לרבות  -  תיבויווהתחי  םסינכ  ניהול
 .לארץ  בחוץ  השקעות של מטבעי גידור, ALMגידור 

 ם.למכירה ובחברות כלולות של עסקי השקעה במניות זמינות -ריאליות  השקעות
 . אשראי תיקי הולוני מכירה, לבנקים ומשמורת נאמנות, תפעול, ניהול שירותי  - אחרת סיננפי ניהול פעילות
 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים

 . פיקוחיים פעילות זריבמג נפרד כמגזר מוצגים, הפיננסי הניהול מגזר במסגרת ההנהלה  בגישת מנוהלים אשר מוסדיים גופים

 )במיליוני ₪( פיננסי  ניהול במגזר הפעילות  תוצאות 

 

שים  לתשעה חוד
 ימו שהסתי

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2020 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 (152) 89 (57) 3 ת )הוצאות( ריבית, נטוהכנסו סך הכל

 145 53 287 193 ריבית הכנסות מימון שאינן מ
 42 50 174 182 עמלות והכנסות אחרות

 35 192 404 378 סך ההכנסות 
 1 -  (2) 1 הוצאות )הקטנת הוצאות( בגין הפסדי אשראי 

 93 93 277 288 ואחרות פעוליות הוצאות ת
 (59) 99 129 89 פרשה למיסיםד( לפני הרווח )הפס

 (22) 35 45 31 הפרשה )הקטנת הפרשה( למיסים 
 (37) 64 84 58 רווח )הפסד( לאחר מיסים 

 -  -  -  -  חברות כלולותחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים של 
 (37) 64 84 58 אינן מקנות שליטהרווח נקי )הפסד( לפני ייחוס לבעלי זכויות ש

 (6) (11) (25) (29) נן מקנות שליטה לבעלי זכויות שאיס י המיוחרווח נק
 ( 43) 53 59 29 מניות של התאגיד הבנקאי  ( המיוחס לבעלירווח נקי )הפסד

     עיקריים: סעיפים  -מאזן 
 7,322 7,440 6,772 7,172 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

     יקדונות:י ומרווחי פמרווחי אשרא
 -  -  -  -  מתן אשראימרווח מפעילות 

 -  -  -  -  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות
 (152) 89 (57) 3 אחר

 ( 152) 89 ( 57) 3 סך הכל הכנסות ריבית נטו 
 

שקלים חדשים,   מיליוני  29-ב  כמההסת  2020  שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעת(  הפיקוחיות  להגדרות)בהתאם    הפיננסי  הניהול  מגזר  תרומת
 . אשתקד  המקבילה בתקופה חדשים ליםקש מיליוני 59לעומת 

 
מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות המימון,    230מיליוני שקלים חדשים לעומת    198-ב  הסתכמו  נטו ,  המימון  הכנסות

יה כתוצאה מרווחי מימוש איגרות  , חלה עלישוואה לעלייה בתקופה המקבילה אשתקד. מנגדנטו נבע בעיקר מהשפעת ירידת מדד המחירים לצרכן בה
לפרטים נוספים ראה פרק ניתוח ההתפתחות בהכנסות, בהוצאות וברווח הכולל    בונאי של נגזרים לפי שווי הוגן.חוב וניירות ערך וכן מהשפעת רישום חש

 האחר. 
- כ  של  גידול,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  יםחדש  שקלים  מיליוני  277שקלים חדשים, לעומת    מיליוני  288-ב  הסתכמו  והאחרות  התפעוליות  ההוצאות

 כתוצאה  אבטחה  בהוצאות  מעלייה,  חכירות  בנושא  החדש  התקן  ליישום  בהמשך,  הדירה  שכר  בהוצאות  מגידול  בעיקר  הנובע  חדשים  שקלים  מיליוני  11
 .הכספיים לדוחות 1 ביאור ראה החכירות ןתק יישום בדבר לפרטים. טכנולוגיות השקעות על הפחת בהוצאות ומגידול הקורונה נגיף מהתפשטות

 . הכספיים לדוחות 12ת בהתאם לגישת ההנהלה, ראה ביאור אות מגזר זה וכן לתוצאות הפעילונוספים ומידע נרחב יותר על תוצ לפרטים
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 לארץ  חוץ פעילות

 הפיקוחית  ההגדרה
 . יתעסק לותעיופ פרטיים אנשים של לפעילות ונחלקת בנפרד מוצגת לארץ  בחוץ  הבנק פעילות
 הפיקוחית  להגדרה ההנהלה גישת  בין הבדלים
 מגזרי על בגילוי לארץ  חוץ  פעילות  למגזר סווגו, ההנהלה לגישת בהתאם  השונים הפעילות למגזרי שסווגו לארץ  חוץ  בסניפי ופרטיים עסקיים לקוחות
 .יםפיקוחי פעילות
השונים   הפעילותגזרי  ומנוהלים בגישת ההנהלה במסגרת מ  פיקוחיים  פעילות  במגזרי  נפרד  כמגזר  מוצגיםרץ  עסקיים ופרטיים בסניפי חוץ לא  לקוחות

 .ועסקית פרטית בנקאות בעיקר -
 

 )במיליוני ₪( לארץ בחוץ הפעילות  תוצאות 

 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
2020 

לתשעה חודשים  
 שהסתיימו 

 טמברבספ 30ום בי
2019 

לשלושה חודשים  
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2020 

ים  לשלושה חודש 
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30 ביום 
2019 

     רווח ורווחיות
 52 50 162 145 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 2 1 6 1 הכנסות מימון שאינן מריבית 
 8 10 20 23 חרותעמלות והכנסות א

 62 61 188 169 סך ההכנסות 
 (2) 2 (1) 13 הפסדי אשראין ת בגיהוצאו

 18 25 57 62 הוצאות תפעוליות ואחרות 
 46 34 132 94 רווח לפני הפרשה למיסים

 17 12 46 33 הפרשה למיסים
 29 22 86 61 רווח נקי

     סעיפים עיקריים:  -מאזן 
 3,813 3,788 3,813 3,788 אשראי לציבור )יתרת סוף( 

 3,782 3,754 3,782 3,754 וף( ו )יתרת סאשראי לציבור, נט
 4,831 4,877 4,831 4,877 פיקדונות הציבור )יתרת סוף(

 2,685 3,413 3,213 3,295 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 6,041 4,913 5,527 4,737 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 4,040 4,566 4,166 4,477 י סיכוןיתרה ממוצעת של נכס
     וחי פיקדונות:רוומ אשראי מרווחי

 25 27 82 80 מרווח מפעילות מתן אשראי
 3 3 9 7 קבלת פיקדונותפעילות מרווח מ

 24 20 71 58 אחר
 52 50 162 145 סך הכל הכנסות ריבית נטו 

 
  בתקופה מיליוני שקלים חדשים    86ם, לעומת  מיליוני שקלים חדשי   61- הסתכמה ב   2020  שנת   של   הראשונה   במחצית תרומת הפעילות בחוץ לארץ לרווחי הקבוצה  

 המקבילה אשתקד. 
  הריבית  בהכנסות הירידהשקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליוני 162קלים חדשים, לעומת מיליוני ש  145- תכמו בהכנסות הריבית נטו הס

 . אשתקד המקבילה התקופה לעומת, FED-ה ריבית מירידת בעיקרה נובעת לארץ  חוץ  בפעילות
 בתקופה  חדשים  שקלים  מיליוני  1הוצאה של    הקטנתם, לעומת  שקלים חדשי  מיליוני  13-כ  של  בהיקף  אשראי  להפסדי  הוצאה  נרשמה  הנוכחית  בתקופה

אי אשר כוללת אומדן בגין השפעת של המדיניות ביחס להפרשה להפסדי אשר   לארץ   חוץ . עיקר הגידול נובע מיישום בשלוחות  אשתקד   המקבילה
 הבנק.  הותיים בעסקי קבוצתלידי ביטוי בהפרשה הקבוצתית. לפרטים נוספים ראה לעיל בפרק אירועים מונה, שבא  הקורמשבר 

ור  ת כוללות שיפ ההוצאו   2020 בשנת ופה המקבילה אשתקד. מיליוני שקלים חדשים בתק  57מיליוני שקלים חדשים, לעומת   62- התפעוליות הסתכמו ב  ההוצאות 
 קאות פרטית למגזר פעילות חוץ לארץ. ן מגזר בנ במנגנון ייחוס ההוצאות בי 

 . הכספיים   לדוחות   12אות הפעילות בהתאם לגישת ההנהלה, ראה ביאור  ל תוצאות מגזר זה וכן לתוצ נוספים ומידע נרחב יותר ע   לפרטים 
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 חברות מוחזקות עיקריות 
 

מיליוני שקלים חדשים, לעומת    151- ל  2020  שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעתקי מפעולות רגילות, הגיעה  תרומת החברות המוחזקות לרווח הנ
חד  125 שקלים  כוללים  אשתקד.    ההמקביל  בתקופה שים  מיליוני  אלה  בחברות נתונים  ההשקעה  יתרות  על  החליפין  בשערי  שינויים  של  השפעות 

 המוחזקות בחוץ לארץ, המכוסים בבנק עצמו.
ה רא , אשתקד ההמקביל תקופהל בדומהמיליוני שקלים חדשים,  145-מוחזקות בהחברות ה הפרשי שער כאמור לעיל, הסתכמה תרומתשפעת ללא ה 

 הסבר בחברות המוחזקות להלן. 

 אגוד"( בנק  "מ )להלן: "בע לישראלאגוד  בנק
 לדוחות הכספיים.  17ים, ראה ביאור , הושלמה עסקה לרכישת מניות בנק אגוד על ידי הבנק. לפרט2020בספטמבר  30ביום 
כ  ועדממ  החל המזה,  המאזן  של  ולל  וההתחייבויות  הנכסים  כלל  את  הבנק  של  הדיווח ,  אגודבנק  אוחד  למועד  שנערך  ראשוני  לאומדן              בהתאם 

(PPA Provisional  הואיל ומועד האיחוד לראשונה הוא יום .)הרבעון  ין השפעה על הרווח וההפסד של  , לאיחוד הדוחות הכספיים א2020בספטמבר    30
 . השנההחודשים הראשונים של שי ותשעת השלי 

מיליארדי שקלים חדשים    25.0מיליארדי שקלים חדשים בסך המאזן, גידול של    46.2לגידול של    ההביא  אגוד  בנק  עם  הכספיים  תהדוחו  איחוד  השפעת
 הציבור. דשים בסך פיקדונותמיליארדי שקלים ח 36.8בסך האשראי לציבור, נטו, וגידול של  

 ("בנק יהב"בע"מ )להלן: י המדינה בנק יהב לעובד
 . 1981-תשמ"און 'בנק' לפי הוראות חוק הבנקאות )רישוי(, הבנק יהב הינו תאגיד בנקאי הפועל בהתאם לרישי

  מיליוני   61  לעומת,  חדשים  שקלים  ימיליונ  65-ב  הסתכם  2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    בתשעת   יהב  בנק  של  הנקי   ברווח  הקבוצה  של  חלקה
 שנתשל  החודשים הראשונים    בתשעת  הגיעה,  שנתי  בחישוב  יהב  בנק  של  ההון  על  הנקי  הרווח  תשואת.  אשתקד  ההמקביל  פהבתקו  שיםדח  שקלים

   .אשתקד ההמקביל  בתקופה 11.4% של תשואה לעומת, 10.9%- ל 2020
 . אשתקד המקבילהלתקופה  בדומה, 2020 שנת לש ראשונים החודשים ה  בתשעת מיליוני שקלים חדשים 20-בהסתכמו  הוצאות בגין הפסדי אשראיה

  בדצמבר   31  ליום  חדשים  שקלים  מיליוני  27,299  לעומת,  חדשים  שקלים  מיליוני  32,679-ב  הסתכם  2020  בספטמבר  30  ליום  יהב  בנק  של  המאזן  סך
, חדשים  שקלים  מיליוני  10,553-ב  הסתכמה  2020  מברפטבס  30  ליום  נטו  ,לציבור  האשראי  יתרת(.  20%)  חדשים  שקלים  מיליוני  5,380  של  גידול,  2019

  בספטמבר  30 םליו הציבור פיקדונות יתרת .(3%) חדשים שקלים מיליוני 327  של קיטון, 2019 בדצמבר 31 ליום  חדשים שקלים מיליוני 10,880 לעומת
 יםחדש  שקלים  מיליוני  5,328  של  גידול,  2019  בדצמבר  31  ליום   חדשים  שקלים  מיליוני  23,345  לעומת ,  חדשים  שקלים  מיליוני  28,673-ב  הסתכמה  2020

(23%) . 

 ("יטוחבל סוכנותטפחות "( בע"מ )להלן: 1989טפחות סוכנות לביטוח )
לקוחות נכסים של  פוליסות ביטוחי החיים ופוליסות ביטוחי ה  יטוח היא סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של הבנק, העוסקת במכירתסוכנות לב  טפחות

  מעודפי   נטו  המימון   הכנסות   בניכוי,  2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    שעתתבביטוח  ל  סוכנותפחות  ט  של  הנקי  הרווחהמבצעים משכנתאות בבנק.  
הנקי  החברה  של  המזומנים "הרווח  שוטפת  )להלן:  שקל  52-ב   הסתכם  "(,מפעילות  חדשים,  מיליוני  חדשים    59  לעומתים  שקלים    בתקופה מיליוני 

  לעומת תשואה   5.9%-ל 2020  שנתשל  החודשים הראשונים    בתשעתהגיעה    על ההון העצמימפעילות שוטפת    תשואת הרווח הנקי  .אשתקד  הלקביהמ
 אשתקד.  ההמקביל בתקופה 7.2%של 

 בישראל  הפועלות  אחרות  מוחזקות  חברות 
  בתשעת   הקבוצהל  הנקי ש  לרווחבשליטתו המלאה של הבנק ונשענות על תשתית הבנק, תרמו    ותהנמצאראל  מוחזקות אחרות הפועלות ביש  חברות

 21  בסך  רווחמזה    .אשתקד  ההמקביל  בתקופה  מיליוני שקלים חדשים  12  לעומתמיליוני שקלים חדשים,    25-כ   2020  שנת  שלהחודשים הראשונים  
 תטפחו  מזרחי, מפעילות  (מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד  7)   2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    בתשעת  חדשים  שקלים  ימיליונ
 .ביטוח מחברות  שהתקבל משיפוי כנסהמה נובע )להלן: "החברה לנאמנות"(. הגידול ברווחי החברה לנאמנות  "מבע לנאמנות חברה
ות מיזוג בין החברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ לבין הרלוונטי  חברות הבתפות הכלליות והדירקטוריונים של  אישרו האסי  2020בנובמבר    8ביום  

 ות בע"מ.מזרחי טפחות נאמנ

 יונייטד מזרחי בנק )שוויץ( לימיטד 
ק בשוויץ מוחזק באמצעות חברה בת  )להלן: "בנק המזרחי שוויץ"( מתמחה בשירותי בנקאות פרטית בינלאומית. הבנ  יונייטד מזרחי בנק )שוויץ( לימיטד

 בינלאומיות"(, הרשומה בהולנד. החזקות  )"מזרחי .Netherlands))United Mizrahi Overseas Holding Co. B.V נק,לאה של הבבבעלות מ
מיליוני פרנקים   1.1  מתלעומיליוני פרנקים שוויצרים,    0.4-ב  2020  שנת  שלהחודשים הראשונים    בתשעתהרווח הנקי של בנק המזרחי שוויץ הסתכם  

  ליום   בדומהמיליוני פרנקים שוויצרים,    121- הסתכם ב  2020 בספטמבר  30ך המאזן של בנק המזרחי שוויץ ליום  ס .  קדביל אשתמקה  ברבעוןשוויצרים  
 . 2019בדצמבר  31

 פרקים  מיליוני  1.7  לעומתפרקים שוויצרים,    מיליוני  1.2-ב  2020שנת   שלהחודשים הראשונים    בתשעתהריבית והכנסות הריבית, נטו הסתכמו    הכנסות
  לעומת פרנקים שוויצרים,    מיליוני  0.5-ב  2020שנת    שלים  החודשים הראשונ  בתשעת. ההכנסה לפני מס הסתכמה  אשתקד  ההמקביל  בתקופה  ריםשוויצ

 שלהחודשים הראשונים    בתשעתסתכמה  אשתקד. ההכנסה לפני מס מנוכה מהשפעות שער חליפין ה  ההמקביל  בתקופה  מיליוני פרנקים שוויצרים  1.1
 אשתקד.  ההמקביל בתקופה מיליוני שקלים חדשים 3.9 לעומת, חדשים שקלים ליוניימ 1.9-ב 2020שנת 

בדצמבר   31  ליוםמיליוני פרנקים שוויצרים    52מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת    47-בהסתכמה    2020  בספטמבר  30יתרת האשראי לציבור, נטו ליום  
לעומת    70-ב  ההסתכמ   2020  בספטמבר  30יום  ליתרת הפיקדונות בבנקים  .  2019  31  ליוםמיליוני פרנקים שוויצרים    65מיליוני פרנקים שוויצרים, 

  ליום ים  נקים שוויצרמיליוני פר  80מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת    82-הסתכמה ב  2020  בספטמבר  30יום  ל  . יתרת פיקדונות הציבור2019בדצמבר  
 . 2019בדצמבר  31
א  ניםנתו כוללים סאלה  )ינם  כגון פיקדונות בנאמנות  ניירות ערך(  FIDUCIARYעיפים חוץ מאזניים,  של לקוחות, המהווים מרכיבים עיקריים    ותיקי 

 בפעילותו העסקית של הבנק בשוויץ.
 ייטד מזרחי בנק )שוויץ( לימיטד. וני הבת ברתת חמכיר לש הבנק נמצא בתהליך בחינההבנק, כחלק מבחינת הפריסה הבינלאומית הכוללת של 
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 במניות השקעות 
  במסגרת תיק ניירות הערך של הבנק   כמניות  ,2019בינואר    1החל מיום    מוצגות,  כאמור  הבנק   השקיע  שבהן  מניות.  במניות  נוסטרו  השקעות  מנהל  הבנק

 .כאשר לבנק השקעה מהותית בתאגיד  ובמסגרת ההשקעה בחברות כלולות,
 במחירים  לשינויים  המותאמת(  ערך  ירידת)בניכוי    עלות  לפי  ככלל  מוצגות  זמין(   הוגן  שווי  לגביהן  מתקיים  ולא  סחירות  אינןר  )אש  קעותשה מה  חלק

שלהן   קערכי השובהתאם ל  מוצגותגביהן שווי הוגן(  וקיים ל  )סחירות  יתר ההשקעות  .מנפיק  אותו  של  זהות   או   דומות  בהשקעות   רגילות  בעסקאות  נצפים
 בדוח רווח והפסד. מוכריםווי ההוגן אשר טרם מומשו, ושינויים בש

- ב  הסתכמו,  אגוד  בנק)השקעות הבנק במניות, ללא    חדשים  שקלים  מיליוני  412-ב  2020  בספטמבר  30ליום    הסתכמו  הבנק במניות  קבוצת  השקעות
הבנק נטו  הפסדיבהתאמה.  ,2019בדצמבר  31וליום  2019 בספטמבר 30 ליוםשים מיליוני שקלים חד 181-ו 189 לעומת, (שיםדח שקלים מיליוני 168

מיליוני שקלים חדשים    62בסך    רווחמיליוני שקלים חדשים, לעומת    12-ב   2020שנת    שלהחודשים הראשונים    בתשעתתכמו  עות במניות, הסמהשק
וזאת לעומת    .ההון  בשוק  ירידות  בשל  סחירות  מניות  י שוו  רידתימ  נבעהשנה    שלהחודשים הראשונים    בתשעתסד  ההפ  ,אשתקד  ההמקביל  בתקופה

 מקבילה אשתקד, בעקבות אימוץ הוראת הדיווח בנושא סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים.ם ממניות שאינן למסחר בתקופה ההשפעת רישום רווחי
 .הכספיים לדוחות 5 ביאור ראה במניות השקעה בדבר לפרטים

 
 

 סקירת הסיכונים 
 
 
אליהם. ככל שנדרש, יש לעיין בפרק זה ביחד עם פרק סקירת  תמציתית וניתוח ההתפתחויות של הסיכונים העיקריים שהבנק נחשף  ל סקירה זה כול  ק ר פ 

 ות הגילוי של הנדבך השלישי של באזל ומידע . דוח סיכונים מפורט הכולל את דריש 2019ונים שנכלל בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת  הסיכ 
 .הבנק   של   האינטרנט  באתר  מפורסם (,  FSB- ם שניתן על פי המלצות הועדה ליציבות פיננסית )ה הסיכוני וסף על  נ 

 אגוד  בנק רכישת 
ות י טפחות בה נרכשו מניאגוד"( לבין בנק מזרחבנק בע"מ )להלן: "  לישראלבנק אגוד בהושלמה העסקה בין בעלי השליטה  2020בספטמבר   30ביום 
 ת של מזרחי טפחות.ה, בתמורה להנפקת מניועלי השליטאגוד שבידי בבנק 
אגוד, ובכך מתקיימת שליטה של הבנק בבנק אגוד. בהתאם, כולל המאזן המאוחד של הבנק  בנק לוא הון המניות שלממועד זה מחזיק הבנק במ החל

 אגוד. בנק את מאזן 
 . לעיל העסקית הפעילות הולבני תותיומשמע התפתחויות פרק וכן הכספיים לדוחות 17 ביאור ראה נוספים םלפרטי

נרחבים ובניהול   הבנק נערך בצוותי עבודהחב של סיכונים.  ובעלת מורכבות רבה, ונושאת בחובה מגוון ר   עסקת המיזוג הינה פרויקט מהותי בהיקף נרחב 
ים הראשי בוחן העבודה, כאשר מנהל הסיכונ  בכל צוותי יהול הסיכונים הינו חלק אינטגרלי ודינמי  מקיף של ועדות היגוי ומנהלות לביצוע תכנית המיזוג. נ 

 .ון קט והמיטגציות הנדרשות להקטנה וניהול הסיכומתכלל את כלל סיכוני הפרוי 

בנק  אישר דירקטוריון 2020 במאי  12 לקבלת שירותי מחשוב ותפעול אשר הוארך מעת לעת. ביום לבנק אגוד התקשרות רבת שנים עם בנק לאומי
עם אופציות  ,  2022דצמבר  ב  31ליום   עד יוארך ההסכם של תוקפו  כי,  היתר בין,  הצדדים בין נקבעו זו  לתוספת בהתאם ,םלהסכ פתוסבת התקשרות אגוד

   .להארכה לתקופות נוספות, בכפוף לקיומם של תנאים שהוסכמו בין בנק אגוד לבנק לאומי
 . ההתקשרות למועד סיום תוקף  המיזוג התפעולי, בהתאמה הבנק פועל להשלמת תהליכי

, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )להלן ביחד: "הנחות"( 1968-התשכ"ח   צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,מידע זה הינו מידע  
 גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד. שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל  

 

 ניהולםופן ים ואסיכונב ותהתפתחוי

  סיכונים הקבוצה לסיכונים שונים,    מכשירים הפיננסיים המאזניים והחוץ מאזניים חושפת אתהפעילות העסקית השוטפת של הקבוצה במגוון המוצרים וה
לל סיכון אבטחת מידע וליים )כו כונים תפעסיכונים שאינם פיננסיים ביניהם: סיוראי,  סיכוני אשוהבנקאי ונזילות    בתיקפיננסים כגון: סיכוני שוק, ריבית  

ניהול  וסייבר וסיכונים טכנולוגיים( וסיכוני   ורגולציה. מדיניות  הסיכונים בתחומים השונים מיועדת לתמוך בהשגת היעדים העסקיים של    ובקרתציות 
 הקבוצה תוך הגבלת החשיפה לסיכונים אלה.  

 וניםיכהס תיאור

 שראל. ונאית( ובפעילות משכנתאות, אשר בה מוביל הבנק את מערכת הבנקאות בימעוק)עסקית הבנק עוסק בפעילות בנקאית מסחרית 
ות  סיכון האשראי הוא הסיכון המרכזי בפעילות התאגידים הבנקאיים. בבנק מוטה סיכון זה לפעילות האשראי הקמעונאי ובפרט האשראי לדיור, פעיל

  ערכתהל   פנימייםים  ני תיק האשראי במגוון כלים, לרבות פיתוח והטמעה של מודלל את סיכוסיכון נמוכה יחסית. הבנק מנטר ומנה   ברמת  פיינתוהמא
 . ראה בהרחבה בפרק סיכון האשראי להלן. הלקוח  של האשראי דירוג

  זה מושפעתו )ריכוזיות ענפית(. הפעילות בתחום  ק כולוהמש  בתחום העסקי הבנק פועל תוך ביצוע שוטף של הערכות סיכון ברמת הלקוח וברמת הענף
 אשראי בהיקפים משמעותיים ולזמן ארוך.   ממוקדות במתןרות הביטוח הבשנים האחרונות מהרחבת פעילותם של הגופים המוסדיים וחב

חסי נזילות גבוהים, עם מרווחי  מצא ביהבנק נ.  100%  הינה  הנזילות  כיסוי  ליחס  המזערית  הרגולטורית  הדרישהלהוראות הפיקוח על הבנקים    בהתאם
 וכן במבנה מקורות יציב.  ון הולמיםביטח

 בנכסים  הינה , אשר נועדה ברובה להשקעת עודפי הנזילות,  הנוסטרוכן, פעילותו בתחום השקעות  הבנק לפעילות בחוץ לארץ היא נמוכה ו  חשיפת
 ,הסיכון של הבנק. יחד עם זאת, ברמת הבנק המאוחדה מתאבון הנוסטרו של בנק אגוד משקף סיכון גבותיק  ין כיוצימזערי.  אשראי סיכון עם איכותיים

 . הותיתהשפעת תיק זה אינה מ
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  הניהול  עצימות  את  ובמקביל  הסיכון  רמת  את  מעלה,  הסייבר  מתקפות  בתחום  הפועלים  הגורמים  של  התחכום  ברמת  והעלייה  הטכנולוגיות  ההתפתחויות
 .והסייבר המידע  אבטחת ונייכוס המידע טכנולוגיית סיכוני, התפעוליים הסיכונים לש והניטור

י תומך בניהול ובקרת סיכונים אלה. ניהול הסיכונים בקבוצה אליהם הוא נחשף, הכוללת מבנה ארגונ  מסגרת נרחבת לניהול ובקרת הסיכונים  לבנק
ל יכונים שקבע הפיקוח על ובקרת סבנושא ניהו   הנחיות רץ, באופן שוטף בהתאם לכוללת של פעילות הבנק בארץ ובשלוחות חוץ לא  בראייהמתבצע  
תוותה בנדבך השני של באזל, ו"ניהול סיכונים", ובהתאם למסגרת שה  -של בנק ישראל    310מספר    אההור,  ובפרטת ניהול בנקאי תקין,  והוראבהבנקים  

 .  לתוקף lllהנדרשים עם כניסת באזל כולל השינויים 
  חשוף   אליהם  השונים  הסיכונים  ובקרת  לניהול  הנדרשים  העקרונות   את  להתוות   איםאחר  וריוןהדירקט  של  סיכונים  לניהול  והועדה  הבנק  וןדירקטורי

  הבנק   עמידת  אחר  לפקח  וכן,  הבנק  של   הכוללת  לאסטרטגיה  בהתאמה  הסיכון  תיאבון   וקביעת   סיכון  אסטרטגיית  התווית  כולל,  פעילותו  במסגרת  הבנק
 .שקבע הסיכון תיאבון בו בעקרונות

ו על ידי דירקטוריון הבנק לטיפול בסיכונים  ם העומדים בפני הבנק, וליישום העקרונות שנקבעטף של הסיכונים המהותיילניהול שוהבנק מחויבת    הנהלת
 . אלה

הטיפול    עקרונות.  הבנק  של  ההוןמ  עורישסף מהותיות, המבוטא במונחי    לפי, הנקבעים  לבנק תהליך מוסדר למיפוי וזיהוי הסיכונים הכרוכים בפעילותו
 .ייעודיים מדיניות במסמכי מעוגניםניהול והמזעור של כל סיכון, , תיאבון הסיכון, אופן המדידה, הלרבותהשונים כפי שזוהו ומופו,  תייםהמהוונים בסיכ

 הסיכונים  וניהול הסיכון  תיאבון תיאור

היכן הבנק רוצה    מגדירתיאבון הסיכון    .על-ה ברמתלקחת על עצמו ומהווה קביעמעוניין ומסוגל  תיאבון הסיכון מגדיר את רמת הסיכון הכוללת שהבנק  
)  במונחים של תשואה  מצאלהי   המהותיים   הסיכונים  לכל  נקבע  הבנק  של  הסיכון   תיאבון .  עתיד  פני  צופה  במבט(  עלות)תמורה/תועלת( מול סיכון 

סיכונים נקבעו  של הבנק. עבור מרבית ה  1רובד    עצמי  ןוה  של  וריעכש  ברובן  מוגדרות  הכמותיות  המגבלות  כאשר  , ואיכותיות  כמותיות  מגבלות  באמצעות
  ועקרונות ובהתאם לאסטרטגיית הסיכון    רגיל, וכן למצב קיצון, וזאת בהסתמך על תוצאות תרחישי הקיצון השונים שעורך הבנק  מגבלות למצב שוק

  הסיכון   וןאבתי  מאותגר,  שנה  בכל.  אסטרטגייםות וההון הנדרשת לעמידה ביעדים ההנזילרמת    עלו  העסקית של הבנקו  תהאסטרטגי  התוכנית  של  ודהיס
  לפרופיל,  האסטרטגית  לתוכנית  בהתאם,  העבודה  בתוכניות  שנקבעו   העסקיים  היעדים  לנוכח,  והדירקטוריון  ההנהלה,  הראשי  הסיכונים  מנהל  ידי   על

 לכיוון   פיוהצ  השונים  הסיכונים  רמת  את  לבחון  נועד  התהליך.  בבנק  המנהלים  בצעיםמש  האיכותי  הסיכונים  ניהול  הערכת  תהליך  ולתוצאות  וןהסיכ
  שוטף   ניטור  כדי  תוך,  מתאימה  סיכון  תיאבון   מסגרת  ידי  על  הבנק  של  העסקית  האסטרטגיה  נתמכת,  מכך  כתוצאה.  העוקבת  השנה  במהלך  התפתחותם

 . שנקבע הסיכון  תיאבון לגבולות עמגי הסיכון שפרופיל במקרה והתראה הסיכון פרופיל של

 קיצון תרחישי

 תרחישיהמשמשות להערכת החשיפה של הבנק לסיכונים, הן בראייה נוכחית והן בראייה צופה פני עתיד.  ול סיכונים  קיצון הינם טכניקות לניה  תרחישי
וב ומשלים לגישות, ון מהווים כלי נוסף, חשחישי הקיצמסוגים שונים על יציבות הבנק. כמו כן, תרהקיצון מאפשרים הבנה של השפעת אירועי קיצון  

מוקדי    תוצאות תרחישי הקיצון משמשות את הבנק לאתגור תיאבון הסיכון ותכנון ההון, זיהויל ובקרת הסיכונים של הבנק.  מדדים ומודלים במסגרת ניהו
ים לזיהוי סיכונים שאינם סיכונים במודלים כמותי  ים למדידתכלי תומך לקבלת החלטות עסקיות ואמצעי משלסיכון מהותיים וחולשות בתיק, ומהוות  

מג בשל  במודל  זה.מזוהים  מסוג  מובנות במודלים  את   בלות  לאמוד  מנת  על  קיצון, המחושבים  לביצוע תרחישי  מתודולוגיות  רחב של  לבנק מגוון 
 העסקיים והפיננסיים של הבנק. פוטנציאל פגיעת הסיכונים השונים ביעדיו 

ית לניהול ובקרת סיכונים. הבנק עושה שימוש  יצון והעקרונות לקביעתם מעוגנים במסמך מדיניות מסגרת כללל תרחישי הקקריים שעיה  השימושים
גרת תהליך תכנון ההון המהווה  מסב  את פוטנציאל פגיעת הסיכונים השונים ביעדיו העסקיים והפיננסיים,   מודלאתרחישי הקיצון על מנת  נרחב בתוצאות  

ותגרת על ידי שורה של תרחישי קיצון  נית האסטרטגית, המאעל מנת לעמוד בתוכ  בוחן האם לבנק די הון  ICAAP-ה  תהליך  .ICAAP-ה  מךחלק ממס
 ות זייכונים המהותיים לפעילותו: אשראי, ריכובדרגות חומרה שונות. תרחישי קיצון אלה פוגעים ברווחיות הבנק על ידי יצירת הפסדים פוטנציאלים לס

על תיק   טכנולוגיים וסיכונים נוספים. דגש רב ניתן בתרחישי הקיצוןבתיק הבנקאי, תפעולי לרבות אבטחת מידע וסייבר, סיכונים    שוק וריבית  אשראי,
 על, אשר בוצעו  2019נק ישראל בחודש דצמבר  המשכנתאות של הבנק ופעילות האשראי העסקית שלו. תוצאות תכנון ההון של הבנק, שהוגשו לב

ת האסטרטגית ולאופק תכנון של שלוש שנים, מצביעות על כך  , בהתבסס על תוכניות העבודה של הבנק והתוכני2019של שנת    חצית השנייה תוני המנ
 ת אירועי קיצון.  י בידי הבנק כרית ספיגה הונית מספקת להתמודדות עם מגוון הסיכונים הכרוכים בפעילות הבנק גם תחכ

שנים המבוסס על    3ופק של  הבנקים למערכת הבנקאית. תרחיש הקיצון לאקיצון אחיד שעורך הפיקוח על  תרחיש    –   ביצע תרחיש מערכתי  הבנק
וף והשבתת המשק )בעוצמה פחותה(. תוצאות התרחיש, שהועברו לבנק ישראל בס  2020של נגיף הקורונה ברבעון הרביעי לשנת    התפרצות מחודשת
העולים על יחסי    הוןולים להיווצר בתרחיש הקיצון ולשמר יחסי  ת משבר הקורונה ובהפסדים שעלוד בהשפעועל יכולת הבנק לעמ  חודש יוני, מצביעות

ראה פרק הון,   הון המזעריים הנדרשים על ידי הפיקוח על הבנקים, שהופחתו זמנית בהתאמה לתקופת המשבר )לפירוט בדבר ההקלות בדרישות ההון
 (. לעילהון ומינוף הלימות 

תרחיש שהינו מחמיר יותר מהתרחישים הקודמים שפורסמו,   אוקטובר פרסם הפיקוח על הבנקים תרחיש קיצון אחיד למערכת הבנקאית,דש  חו  במהלך
מערכת  חיש לבחון את עמידות הלהחמרה שחלה במהלך הסגר השני בעוצמת הפגיעה הכלכלית במשק בשל משבר הקורונה. מטרת התרוזאת בהתאם  
  .2020ישראל בתחילת חודש דצמבר  ברו לבנקתרחיש זה על נתוני הבנק יוע אות הפעלתהבנקאית. תוצ

ת האסטרטגית  , מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים העומדים בבסיס התוכני 1968- התשכ"ח   , ערך   ניירות   בחוק   כהגדרתו ,  עתיד   פני   צופה   מידע   הינו   זה   מידע 
 . בלבד  הבנק   בשליטת  שאינם   גורמים   בשל   מש תמ לה   שלא   עלוליםוהמפורטים בה,  
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 סיכון הגורמי  הערכת
 

 : מהם   אחד   לכל (  Risk Ownerהבנק וחברי ההנהלה שמונו כאחראים ) להלן מיפוי גורמי הסיכון, פוטנציאל השפעתם על קבוצת  

 Risk Owner מידת ההשפעה של גורם הסיכון   הסיכון  גורם

 העסקית החטיבה מנהל בינונית  כוללת של סיכוני אשראי עה השפ

  בינונית  טחונות יאיכות לווים וב סיכון בגין 

  בינונית-נמוכה סיכון בגין ריכוזיות ענפית  

  נמוכה  ין ריכוזיות לווים/קבוצת לווים ן בגסיכו

  בינונית-נמוכה יק המשכנתאותבגין תסיכון 

 הפיננסית  החטיבה מנהל בינונית-וכהמנ ( 1)השפעה כוללת של סיכוני שוק

  בינונית-נמוכה סיכון ריבית 

  בינונית-נמוכה סיכון אינפלציה

  נמוכה  סיכון שערי חליפין 

 הפיננסית  החטיבה למנה יתנונבי-נמוכה נזילות ון סיכ

 סיכונים לבקרת יבההחט מנהל בינונית  תפעולי הסיכון ה של כוללת השפעה

 סיכונים לבקרת החטיבה מנהל   בינונית סיכון אבטחת מידע וסייבר 

 "מבע חותפט מזרחי של הטכנולוגיה חטיבת מנהלת בינונית  המידע טכנולוגיית סיכון

 ראשית תמשפטי תעציו בינונית-נמוכה סיכון משפטי

 סיכונים לבקרת החטיבה מנהל יתנונבי-נמוכה סיכון ציות ורגולציה

 סיכונים לבקרת החטיבה מנהל יתנונבי-נמוכה ומימון טרור  הון הלבנת סיכון

 סיכונים לבקרת החטיבה מנהל בינונית-נמוכה גבולות חוצה סיכון

 עסקים  ופיתוח פרסום, לשיווק החטיבה מנהלת נמוכה  (2)סיכון מוניטין

 כללי מנהל יתנונבי-נמוכה ( 3)עסקי-טרטגין אססיכו
 

 . אגודכולל סיכון אופציות ומניות הממופה בבנק  (1)
 .מפרסומים שליליים לגבי הבנק הסיכון לפגיעה בתוצאות הבנק כתוצאה   (2)
 . ההון   וניהול   תכנון   תהליך   את   כוללת עסקי  - האסטרטגי   הסיכון   הגדרת  (2)

 נה את רמת הסיכון הכוללת של הקבוצה באופן מהותי.ו אינה מש את מיזוג בנק אגוד, שלהערכתנ   ים זו כוללת הערכת סיכונ
מידת ההשפעה של הסיכונים השונים בטבלה לעיל, נקבעה בהתאם להערכות ההנהלה ופיל הסיכונים של הבנק,  נציאל להשפעה על פר לאירוע הקורונה פוט 

ס על ם שקבע הבנק, כולל צפי לכיוון התפתחותם וכן בהתבס יים השוני לה, נעשות על פי ניטור מדדי הסיכון הכמות כפי שהן נערכות מעת לעת. הערכות א
שביצע הבנק, בהובלת מנהלי הסיכונים של  ICAAP- סיכונים, ואפקטיביות מעגלי הבקרה בהתאמה לתהליך ותוצאות ה של תהליכי ניהול ה  הערכה איכותית 

 הבנק. 

ולמית, שהחלה יה בסיכון האשראי בעקבות השלכות מגפת הקורונה העי תוצאה מעל נים הכולל של הבנק כ עלייה בפרופיל הסיכו   , חלה 2020מתחילת שנת  
, התעצמה במהלך חודש מרץ והשפיעה על הכלכלה בישראל ובעולם. עם זאת, עדיין לא ניתן להעריך את מלוא 2020ברואר  ל לקראת סוף חודש פ בישרא 

שוטפת, באופן מתמיד ומתאימם ככל הנדרש לפעילות העסקית ה   די הסיכון כות תיק האשראי של הבנק. הבנק בוחן את מדההשפעה של המשבר על אי 
 הכולל של הבנק לסיכונים השונים. מה לתיאבון הסיכון  בכפוף ובהלי 

לאור המשך   י הוודאות המתמשכת א   בשל בינונית  – הועלתה רמת הסיכון בתיק האשראי לדיור מרמה נמוכה לרמה נמוכה   2020  של שנת ברבעון השני  
לתקופה  ית תשלומים חלקית או מלאה לקבל דחי ללקוחות מור לעיל, כא  בבנק, אפשר הבנק  משכנתא סייע ללקוחות להם נת ל על מ שבר. התפתחות המ 

; לקוחות שטרם דחו 2021בינואר    31הארכה נוספת עד    – בנק ישראל )לקוחות שכבר דחו תשלומים  המורחב של    מתווהחודשים, ובהתאם ל   6של עד  
והיבטי ופן שוטף את הפעילות  נטר בא הבנק מ   פת המשכנתא. סכומי התשלומים שנדחו נפרסו מחדש ליתרת תקו .  שים( חוד   6עד    של דחייה    –תשלומים  

גות ם לבחינת הסיכון הינו התנה עוד. אחד הפרמטרים המהותייבנושא: סכום הגרייס, כמות הבקשות, תקופת הגרייסים, פרופיל הלווים, שיעור המימון והסיכון  
 חיית התשלום. ם תקופת ד הלווים בתו 

ים הבאים והיקפי המימוש של הארכת הדחיות על פי המתווה תקופת הדחיות בחודש ות הלווים עם סיום  הבנק ממשיך לעקוב אחר התפתחות התנהג 
נסה ברמת ההכ   של בנק ישראל לבחינת כושר ההחזר, בהתחשב   המעודכן של בנק ישראל. כמו כן, פועל הבנק בתהליך חיתום המשכנתא, בהתאם להקלה 

י מתווים ל פ י ובמגזר העסקי לבצע דחיות תשלומים ע ללקוחות במגזר הפרט בנק ישראל אפשר גם לפני המשבר והצפי לחזרה למעגל העבודה בהמשך. 
כומי הדחייה, ס מספר ההלוואות שבוצעה בהן דחייה, תקופת    שמתעדכנים על ידו בהתאם להתפתחויות. הבנק מנטר באופן שוטף את היבטי הסיכון בנושא:

שהועמד במסגרת קרנות המדינה, ראה להלן בפרק סקירת  שלומים, ושל האשראי ת הנמצאות בדחיית ת . לפרטים בדבר ההלוואו והיבטים נוספים הדחייה 
 בדוח הדירקטוריון וההנהלה.  סיכון אשראי  – הסיכונים  

בינונית לרמה בינונית, - מרמה נמוכה   2020סיכון בגין איכות לווים וביטחונות, עלתה ברבעון הראשון של שנת  ל ה וש   ללת של סיכון אשראי פעה הכו רמת ההש 
גזר העסקי, ובדגש על העסקים . העלייה ברמת הסיכון היא גם במגזר הפרטי, אך בעיקרה במ 2020עון השני והשלישי של שנת  ונותרה ברמה בינונית גם ברב 

וה הירידה בפעילות המשקית כתוצאה מהטלת מגבלות הריחוק החברתי השונקבובע   קטנים, הבינוניים  גורמי הסיכון ת  ות על הענפים השונים במדינה. 
  כל, ואו הארחה  עופה, אופנה, בתי מלון, שירותי  )כגון: ת   ייעודיים  החדה בשיעור האבטלה, האטה בפעילות המשק ובייחוד בענפי משק המהותיים הינם העלייה  

שייקלעו   ל שווי הביטחונות. גורמים אלה עלולים להביא לגידול בהיקף הלקוחות תרבות הפנאי( שנפגעו, ותנודתיות בשווקים הפיננסים שמשפיעים גם ע 
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לוח את לצ   חות ע ללקו עולות אקטיביות בהתאמה למצב, על מנת לסיי לקשיים לאורך זמן. הבנק מנהל ומנטר את סיכון האשראי שלו באופן הדוק ונקט בפ 
חודשים ניהול הסיכונים של הבנק. במסגרת צעדים אלה אושרה דחייה של מספר    תקופת המשבר ולצמצם את הסיכון לכשל, תוך שמירה על מדיניות

סחריים ומ   יים ות פרט ו דחיות ועדכונים למועדי התשלום גם ללקוח בתשלומים השוטפים ללקוחות משכנתא שנזקקו לכך, עקב קושי זמני בגין המשבר; אושר 
 משבר  רקע   על   ללקוחות   לסיוע   הבנק   תוכנית הממשלתית. לנתונים כמותיים בדבר פעילות שנקלעו לקושי זמני; הועמדו הלוואות בערבות מדינה במסגרת ה 

 וההנהלה.   הקורונה, ראה פרק אירועים מהותיים בעסקי קבוצת הבנק, בדוח הדירקטוריון

ההלוואות שביקשו דחיית תשלומים   מיתרת   60%- התנהגות הלווים בתום תקופת דחיית התשלום. נציין, כי בכ נו  הי   הסיכון אחד הפרמטרים המהותיים לבחינת  
מיליארדי שקלים   0.2- ה, לא התבקשה דחייה נוספת והלקוחות חזרו לשלם. מתוך ההלוואות שחזרו לשלם, סך של כ ושתוכננו לחזור ולשלם עד ימים אל 

 . חדשים בלבד נכנס לפיגור 

 .  2019נותרה ללא שינוי מהערכת הסיכון בסוף שנת    גורמי הסיכון, למעט סיכון האשראי )כולל תיק האשראי לדיור( כאמור, לל  ת כ הערכ 

 תיאבון הסיכון שהוגדר.    ככלל סיכונים בעלי רמות סיכון שאינן נמוכות, נובעים מסיכון מובנה בפעילות הבנק, והם בהלימה לעקרונות

נזק מהתממשות סיכונים אלה, עלול להיות משמעותי טחת מידע וסייבר, הינם מבין הסיכונים המהותיים בבנק, ופוטנציאל ה אב   וני י וסיכ הסיכון הטכנולוג 
השירות הנדרש לבנק, בצרכים   וכמה בשעת חירום. הפעילות בזמן המשבר נוהלה באופן ממוקד, תוך ריכוז כלל הכוחות למתן   בשגרה ועל אחת כמה 

ם הטכנולוגי ובנושא ו לא חלו אירועים מהותיים בתחת מירב הצעדים לצמצום ככל הניתן את הסיכונים הפוטנציאלים. בפועל  קיטונ  הדרך,   שהשתנו במהלך 
 אבטחת מידע וסייבר.

יף טות נג ות מוגברת בשל החשש מהתפש ת הכוננות לכוננ העלה הבנק את רמ ,  2020  רמת סיכון הנזילות נותרה נמוכה בינונית. במהלך חודש פברואר
שנרשמו  הקו  החדות  והירידות  רמ רונה  הועלתה  מרץ  חודש  ובתחילת  בנזילות  בבורסות,  הכוננות  לצהובה ת  צעדים ממוגברת  הכוללת  כוננות  רמת   ,

דות הירידות הח התפשטות נגיף הקורונה והמשך ך בשל המש אופרטיביים אשר נועדו להבטיח כי הבנק שומר על רמת נזילות נאותה בעתות משבר, וזאת 
שלישי של שנת מאי, עם תהליך החזרה לשגרה. במהלך כל הרבעון ה . רמת הכוננות ירדה חזרה למוגברת במחצית חודש  בעולם ובפרט בישראל ות  ורס בב 

ם יומי( אחר אינדיקטורים כמותיים ואיכותיי   עמדה רמת הכוננות בבנק על רמה מוגברת. במהלך תקופה זו הבנק מבצע מעקב שוטף )כולל תוך   2020
יום של מספר תרחישי לחץ לטווחי זמן שונ ם ומיי )פני  בכל התרחישים רמת הנזילות נאותה והבנק עומד בכל המגבלות   –ים  חיצוניים(, וכן בחינה מדי 

 הפנימיות. 

 הבנק.  ניכרת השפעה מהותית על סיכון המוניטין של רמת סיכון המוניטין נותרה נמוכה, הבנק ממשיך ומנטר את הנושא באופן שוטף ולא  

ולאור חוסר הוודאות, לא ניתן להעריך את מלוא השלכות  שלב זה  עסקי. ב –בוחן באופן שוטף את השלכות המשבר על רמת הסיכון האסטרטגי   נק הב 
ר , תוכנית שיעדיה הושגו כב 2017-2021 לשנים , 2016חמש שנתית שאושרה בנובמבר המשבר על פעילות הבנק. הבנק פועל במתווה תוכנית אסטרטגית 

. לאור משבר הקורונה ואי 2021-2025אסטרטגית חדשה לשנים  תוכנית  היערך ל על ידי דירקטוריון הבנק ל   , ולפיכך הונחה2019הכספיים של שנת  בדוחות  
וף תוכנית אסטרטגית חדשה לקראת ס ריון הבנק ב ידון דירקטו   , "מבע  לישראל  אגוד  בבנק  המניות  מלוא  של  הרכישה  השלמתולאור  הוודאות השוררת  

 . מועד זה יכול שיתעדכן בהמשך, בהתאם להתפתחויות במשק.2020שנת  

 הלךמ ב מגוון שיטות ומתודולוגיות לאמידת רמות הסיכון והחשיפה שלו לסיכונים השונים  ל ידי שימוש ב זיהוי ומדידה של סיכונים ע   תהליכי   ק מקייםהבנ 
 . קיצון   עסקים רגיל ובתרחישי 

מבוסס על התפרצות שנים ה   3פק של  על הבנקים למערכת הבנקאית. תרחיש הקיצון לאו  יד שעורך הפיקוחאח  קיצון  תרחיש   –הבנק ביצע תרחיש מערכתי  
יוני, והשבתת המשק )בעוצמה פחותה(. תוצאות התרחיש, שהועברו לבנק ישראל בסוף חודש    2020מחודשת של נגיף הקורונה ברבעון הרביעי לשנת  

העולים על יחסי הון המזעריים  וןקורונה ובהפסדים שעלולים להיווצר בתרחיש הקיצון ולשמר יחסי הות משבר ה מצביעות על יכולת הבנק לעמוד בהשפע 
הון, הלימות הון ומינוף   הנדרשים על ידי הפיקוח על הבנקים, שהופחתו זמנית בהתאמה לתקופת המשבר )לפירוט בדבר ההקלות בדרישות ההון ראה פרק 

 (. ן וההנהלה בדוח הדירקטוריו 

תרחיש שהינו מחמיר יותר מהתרחישים הקודמים שפורסמו,   קאית,רכת הבנ במהלך חודש אוקטובר פרסם הפיקוח על הבנקים תרחיש קיצון אחיד למע 
נה. מטרת התרחיש לבחון את עמידות המערכת וזאת בהתאם להחמרה שחלה במהלך הסגר השני בעוצמת הפגיעה הכלכלית במשק בשל משבר הקורו 

 . 2020דצמבר    תוצאות הפעלת תרחיש זה על נתוני הבנק יועברו לבנק ישראל בתחילת חודש הבנקאית.  

בסיס התוכנית האסטרטגית  , מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים העומדים ב 1968- התשכ"ח   , ערך   ניירות   בחוק   כהגדרתו ,  עתיד   פני   צופה   מידע   הינו   זה   מידע 
 . בלבד  הבנק   בשליטת  שאינם   גורמים   בשל   להתממש   שלא   יםול על והמפורטים בה,  

 באתר האינטרנט של הבנק.  המפורסמים 2019, וכן דוח הסיכונים לשנת 2020של שנת  השלישילרבעון  יכוניםסה דוח ראה נוספים לפרטים
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 סיכון אשראי 
 

 והתפתחותו  תיאור הסיכון
ספר גורמים עיקריים: סיכון עסקי הנובע  בהתחייבויותיו כלפי הבנק. סיכון זה מושפע ממנגדי של הבנק לא יעמוד    ווה או צדהוא הסיכון של  אשראיסיכון  

קסוגניים,  ת, סיכון הנובע משינויים אותו של הלקוח, סיכוני ריכוזיות הנובעים מחשיפת יתר ללווה/קבוצת לווים ולענפי משק, סיכון ריכוזיות גאוגרפי מפעיל
  סיכונים   מספר  עם  ליןי. כמו כן, לסיכון זה יש קשרי גומליים, שלהתממשותם יש השלכות על סיכוני האשראבחוץ לארץ וסיכונים תפעוני אשראי  סיכו

 .נוספים  וסיכוניםסיכון השוק והריבית, סיכון הנזילות, סיכוני ציות  :כגון נוספים
בינונית לרמה  - נמוכה   מרמה   2020שנת    של   הראשון וביטחונות עלתה ברבעון  ות לווים  ן האשראי ושל הסיכון בגין איכ ללת של סיכו ההשפעה הכו   רמת 

מרמת סיכון נמוכה   השני ברבעון    עלתה רמת הסיכון בתיק ההלוואות לדיור    כן   מו כ ,  2020  שנת   של הרבעונים העוקבים    בשני בינונית גם    תרה ו ונ בינונית,  
 .הנוכחי ברבעון גםבינונית -נמוכה  ברמה ונותרה  , הוודאות המתמשכת   בינונית לאור אי - ן נמוכה לרמת סיכו 
 הקורונה  משבר התפשטות 

 מהותיים   אירועים  פרק  גם  ראה.  בבנק  האשראי  לסיכון  במישרין  הנוגעות  להשלכות  מוביל,  בתוכו  ישראל  ואת,  כולו  העולם  את  הפוקד  ונהורהק  משבר
 .לעיל הבנק קבוצת בעסקי
 תאמובהת  וכלה  ללקוחות  תפעולי  במענה   החל  מהמצב  כתוצאה  שנוצרו  לצרכים  ידי ימ  מענה  תתל  מנת  על  צעדים  של  ארוכה  בשורה  נקט  הבנק

 . האשראי וסיכוני האשראי חיתום  במדיניות
  בשורה   הבנק  נקט,  הבנק  של  הסיכונים  ניהול  מדיניות  על  שמירה  תוך,  לכשל  הסיכון  את  ולצמצם  המשבר  תקופת  את  לצלוח  ללקוחות  לסייע  מנת  על
  ועדכונים   דחיות  אושרו;  המשבר  בגין  זמני  יקוש  עקב,  לכך  שנזקקו  משכנתא  ללקוחות  השוטפים  בתשלומים  חודשים  מספר  לש  דחייה  האושר .  צעדים  של

.  להלן   כמפורט  הממשלתית  התוכנית  במסגרת  מדינה   בערבות  הלוואות   הועמדו;  זמני  לקושי  שנקלעו  ומסחריים   פרטיים  ללקוחות  גם  התשלום  למועדי
,  המדינה  בערבות  הקרן  במסגרת  שהועמדו  ת ההלוואו  והיקף,  הקורונה  נגיף  אירועי   עם  ההתמודדות  במסגרת  תנאיהם  וונשש  החובות  היקף  בדבר  לפרטים

 . לעיל הבנק קבוצת בעסקי  מהותיים אירועים פרק ראה
  הבית  ומשקי סקיםעה ביכולת לתמוך  במטרה, הבנקאית המערכת כלל עם  יחד ,הבנק פעל, 2020 באפריל 2 מיום הבנקים על הפיקוח לפניית בהמשך
 תנאי  של מיותרת הקשחה ללא אך, אחראי  אשראי חיתום תהליך קיום תוך, במשק גזריםמה בכלל ללווים אשראי לספק ולהמשיך, המשבר את לצלוח

 .החיתום
 החטיבה   מנהל  שותוברא   לליכ ה  המנהל  בראשות  פורומים  של  שוטפת  פעילות  באמצעות  היתר  בין ,  הדוק  באופן  האשראי  סיכון  את  ומנטר  מנהל  הבנק

 ישיבות   במסגרת.  שוטפות  חטיבתיות  מצב  הערכות  מתקיימות,  בנוסף.  העסקיות  החטיבות  גיונצי  הסיכונים  לבקרת  החטיבה  מנהל  ובהשתתפות,  העסקית
ואחר לקוחות ספציפיים שההשפעה   ים שנקבעוקיים מעקב אחר מדדים מרכזיוהה למשבר, ומתבעלי חשיפה גב  משק  ענפי  של  פרטני   ניטור  מבוצעת  אלו

העסקי והשלכות המשבר    העסקיות נמצאות בקשר הדוק ושוטף עם הלקוחות בכדי לאמוד את מצבם  דותיחישל המשבר עליהם משמעותית ביותר. ה
 .סיכוני האשראים ומזעור ם הנובעים ממשבר זה, תוך שמירה על איזוניעליהם, במטרה לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם הקשיים והאתגרי

 
 איכות האשראי וסיכון אשראי בעייתי ב ההתפתחות ניתוח 

 
 חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים

אוחד, לאחר הפחתת הגילוי על סיכון האשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים ניתן בהתייחס לכל קבוצת לווים אשר חבותה נטו על בסיס מ
 . (313מהון התאגיד הבנקאי )כהגדרתו בהוראה  15%, עולה על 313ל בנקאי תקין וראת ניהוהניכויים המותרים לפי ה

 לא קיימת בבנק קבוצת לווים העומדת בתנאי המוזכר לעיל.  2020 בספטמבר 30נכון ליום 
 . 2019 לשנתוההנהלה רקטוריון בדוח הדי אשראי  כוןיס פרק ראה לווים לקבוצות משמעותיות חשיפות בדבר נוספים לפרטים

 
 גדולים  לווים

 )במיליוני שקלים חדשים(:  )כולל בנק אגוד(  2020 בספטמבר 30הלווים הגדולים בקבוצה ליום  6להלן החלוקה הענפית של 

 ( 1)כולל יכון אשראיס ( 1)חוץ מאזני סיכון אשראי (1)מאזני ראיסיכון אש ענף משק  לווה מספר
 1,295 899 396 שירותים פיננסיים  . 1
 1,243 1,226 17 שירותים פיננסיים  . 2
 1,177 650 527 שירותים פיננסיים  . 3
 916 630 286 בינוי ונדל"ן . 4
 ( 2)824 738 86 תעשיה וחרושת . 5
 791 791 -  תעשיה וחרושת . 6

 

 לווה ושל קבוצת לווים.ל  בניכוי לצורך חבות ש פרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים י השפעת ה סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפנ (1)
 מיליוני שקלים חדשים בבנק אגוד   96מזה: סך של  (2)
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 ממונף  מימון

 הבאים:ד משני התבחינים המועמד ללקוח ועומד באח ממונף הינו מימון אשראי מימון

 : הבאים מהכללים באחד העומד כאשראי יוגדר הונית  עסקה למטרת  אשראי .1
, חדשים  שקלים  מיליוני  35-מ  או  הבנק  מהון  0.5%-מ  גבוהה  כאמור  האשראי  שיתרת  ובלבד(,  להלן )כהגדרתה    הונית  עסקה  למטרת  יראאש -

 .  מביניהם הגבוה לפי
 מיליוני   35-מ  גבוהה  כאמור  האשראי  שיתרת  ובלבד,  בנקאית  החזקה  ידבתאג  או   ראח  בנקאי  בתאגיד  הוניות  זכויות  רכישת  מוןלמי  אשראי -

 . חדשים  םשקלי
  הנובע  מזומנים   תזרים  על  בעיקרו  מבוסס  האשראי  פירעון   אם,  ההונית  העסקה   מימון  ממועד  מאוחר  במועד   ללווה  שהועמד  נוסף  אשראי -

 . הבנקאי התאגיד ידי על מומנה שרכישתם ההוניות יותמהזכו
 

 : מהבאות  אחת שמטרתה עסקה: "הונית  עסקה"
 כנית לרכישת מניות עבור עובדים(. ו המונפק של הלווה )לרבות ת   וה, של ההון העצמי שה חוזרת, על ידי הלו רכישה או רכי   - עצמית  רכישה   -
 או של חלק משמעותי מהנכסים בתאגיד אחר.  כלל נכסים רכישה של    ות הונית כלשהי בתאגיד אחר, או רכישה של זכ   - רכישת תאגיד אחר   -
 או עסקה אחרת שמטרתה להגדיל את הערך לבעלי המניות.  יבידנדלום דתש - חלוקת הון -

 . 50%-מ ן בה גבוהיעור המימומהון הבנק וש 0.5%-ראי גבוהה מממונף, הינה עסקה בה יתרת האש עסקה הונית לעניין מימון

  הייחודית   או  הגלובלית  הכלכלית  בסביבה  לרעה  שינוי  כי  המצביעים  מאפיינים  בעלות  לחברות  יותמה  אשראי  מתן  הינו  -   ממונפות   לחברות   מימון .2
  הנכלל   אישרהא  את  ריםהמגדי  קריטריונים   קבע  הבנק.  לבנק  האשראי  החזר  כושר  על  משמעותי  באופן  להשפיע  עלול,  פועלות  הן  בו  למגזר

 למינוף   מדדים  על  וכן,  הבנק  של  הדירוג  במודל  ביטוי  לידי  בא  שהוא  כפי  סקיעה  הלקוח  של   האשראי  סיכון  דירוג  על  המבוססים,  זו  בקטגוריה
  מהותי  אשראי בעלי  הבנק לקוחות בקרב מקובלים ייםפיננס יחסים בסיס  על שנקבעו ( בענף המקובלות מהנורמות משמעותית גבוהה לחריגה)

ורך נערכים בהם תאם לשינויים בסביבה העסקית ובמידת הצ. המדדים למינוף וענפי המשק נבחנים בההבנק   פועל  בהם  עיקריים   משק  ינפבע
בו משתתפים נציגים מהחטיבה לבנקאות   ,ממונף מימון בפורום פרטנית נבחן שנקבעו מהקריטריונים יותר או אחד בגין שהוצף לווה כל שינויים. 
 הסביבה   ושל  החברהנויים בפרמטרים הכספיים של  ות ודיווח כספי, בו נבדקים תמורות ושילבקרת סיכונים והחטיבה לחשבונא, החטיבה  עסקית

 .פועלת היא בה הכלכלית
 

 ממונף:  מימון להגדרת העונהלהלן פרטי חשיפות הבנק לאשראי 
 ם חדשים(: קלייוני ש)במיל )כולל בנק אגוד( הוניות עסקאות תטרלמאשראי 

ענף משק 
של 

 הנרכשת 

30  
בספטמבר  

2020 
 סיכון

 אשראי
 מאזני

30  
בספטמבר  

2020 
 סיכון

 אשראי
 חוץ מאזני

30  
בספטמבר  

2020 
 סיכון

 אשראי
 כולל 

30  
בספטמבר  

2020 
 הפרשה 
 פרטנית
 להפסדי
 אשראי  

30  
בספטמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 ימאזנ

30  
בספטמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 חוץ מאזני

30  
בר  בספטמ

2019 
 סיכון

 אשראי
 כולל 

30  
בספטמבר  

2019 
 הפרשה 
 פרטנית
 להפסדי

 יאשרא

31  
בדצמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 מאזני

31  
בדצמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 חוץ מאזני

31  
בדצמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 כולל 

31  
בדצמבר  

2019 
 הפרשה 
 פרטנית
 להפסדי

 יאשרא
 -  153 -  153 -  151 -  151 -  137 -  137 מסחר
מידע  

 -  -  -  -  -  75 26 49 -  -  -  -  ותקשורת 
  153  153  226 26 200  137  137 סך הכל 

 )במיליוני שקלים חדשים(:  )כולל בנק אגוד( אשראי לחברות ממונפות

ענף משק 
של 

 הנרכשת 

30  
בספטמבר  

2020 
 סיכון

 אשראי
 מאזני

30  
בספטמבר  

2020 
 וןסיכ

 אשראי
 חוץ מאזני

30  
בספטמבר  

2020 
 סיכון

 אשראי
 כולל 

30  
בספטמבר  

2020 
 הפרשה 
 פרטנית
 להפסדי
 אשראי  

30  
בספטמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 מאזני

30  
בספטמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 חוץ מאזני

30  
בספטמבר  

2019 
 סיכון

 אשראי
 כולל 

30  
בספטמבר  

2019 
 רשה פה

 פרטנית
 להפסדי
 אשראי

בדצמבר   31
2019 
 סיכון
 ראיאש

 ימאזנ

בדצמבר   31
2019 
 סיכון

 אשראי
 חוץ מאזני

בדצמבר   31
2019 

 וןסיכ
 אשראי

 כולל 

בדצמבר   31
2019 

 הפרשה 
 פרטנית
 להפסדי
 אשראי

כרייה  
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  91 -  91 ( 1)וחציבה

 -  355 -  355 -  364 -  364 -  347 -  347 בינוי ונדל"ן 
 16 76 40 36 -  -  -  -  -  -  -  -  מים 

 22 500 88 412 -  275 72 203 23 391 21 370 מסחר
רה  בותח

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  246 23 223 ( 1)ואחסנה
מידע  

 -  131 86 45 -  199 199 -  -  -  -  -  ותקשורת 
שירותים  
 3 124 -  124 3 120 -  120 21 119 -  119 פיננסיים
שירותים  
עסקיים  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  98 1 97 חרים וא
שירותים  
ציבוריים  

 -  142 8 134 -  91 5 86 -  162 8 154 וקהילתיים 
 41 1,328 222 1,106 3 1,049 276 773 44 1,356 52 1,304 סך הכל 

 
 מיליוני שקלים חדשים בענף תחבורה ואחסנה.  89ה וסך של מיליוני שקלים חדשים בענף כרייה וחציב  91מזה: אשראי לחברות ממונפות של בנק אגוד בסך של  (1)
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 בעייתי אשראי סיכון ב התפתחויות

וגילוי של חובות , בהתאם להוראות למדידה  לפני הפרשה להפסדי אשראי  מבצעיםשאינם    ונכסיםסיכון האשראי הבעייתי הכולל    ונינת  תמציתלהלן  
 (: חדשים  שקלים)במיליוני  די אשראיה להפס פרשוה יכון אשראימים, ספגו

 

 סיכון אשראי כולל 
 2020בספטמבר  30

 כולל בנק אגוד 

 סיכון אשראי כולל 
 2020בספטמבר  30

 ללא בנק אגוד 
 סיכון אשראי כולל 

 2019בספטמבר  30
 סיכון אשראי כולל 

 2019בדצמבר  31
     יתי: סיכון אשראי בעי

 1,328 1,266 1,440 1,716 פגום סיכון אשראי 
 242 143 431 508 סיכון אשראי נחות

 1,476 1,369 1,232 1,232 לדיור -סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 
 833 876 735 928 אחר -סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 

 3,879 3,654 3,838 4,384 סך הכל סיכון אשראי בעייתי
 

 : )באחוזים( הנוגעים לאיכות אשראי קרייםיעיכון י סמדד להלן

 
 2020בספטמבר  30

 אגוד כולל בנק 
 2020בספטמבר  30

 ללא בנק אגוד 
 2020בספטמבר  30

 נתוני בנק אגוד
 0.9 0.6 0.7 פגום מיתרת האשראי לציבור  -שיעור יתרת אשראי לציבור 

 1.5 1.7 1.7 יור שאינו לדפגום מיתרת האשראי  -ראי לציבור שיעור יתרת אש
 3.3 3.0 3.1 שיעור יתרת אשראי לציבור בעייתי מיתרת האשראי שאינו לדיור 

 ימים או יותר 90שיעור יתרת האשראי לדיור שנמצא בפיגור של  
 0.2 0.6 0.6 ( 2()1)מיתרת האשראי לציבור 

 1.6 1.3 1.4 י כולל בגין הציבורשיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשרא

    

 2019בדצמבר  31 2019בספטמבר  30 
 0.6 0.6 לציבור פגום מיתרת האשראי  -שיעור יתרת אשראי לציבור 
 1.7 1.6 פגום מיתרת האשראי שאינו לדיור  -שיעור יתרת אשראי לציבור 

 3.0 2.9 שיעור יתרת אשראי לציבור בעייתי מיתרת האשראי שאינו לדיור 
 ים או יותרימ 90של   האשראי לדיור שנמצא בפיגורשיעור יתרת 

 0.7 0.7 ( 2()1)מיתרת האשראי לציבור 
 1.4 1.4 כולל בגין הציבורעייתי מסיכון אשראי שיעור סיכון אשראי ב

 

  

 שיעור זה שאינו לדיור זניח.   (1)
 יתרת האשראי בפיגור לפני הפרשה לעומק הפיגור. (2)

 . לעיל העסקי ולמצב ותלתוצא וניתוח הסבר בפרק מפורט  מידע גם האר נוספים לפרטים
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 : (חדשים יםשקל)במיליוני  )כולל בנק אגוד( הקורונה רמשב רקע על ללקוחות לסיוע הבנק פעילות בדבר עדכניים נתונים להלן
 

 2020באוקטובר  31ליום 

 אשראי לציבור 

חובות אשר 
נמצאים בדחיית  

 ( 1)ומיםתשל
יתרת חוב  

 רשומה

חובות אשר 
נמצאים בדחיית  

 ( 1)תשלומים
 מספר 

 הלוואות 

חובות אשר 
נמצאים בדחיית  

 ( 1)תשלומים
 סכום 

 התשלומים 
 שנדחו 

פירוט נוסף של  
יתרת החוב  

מה של הרשו
 חובות  

אשר נמצאים 
דחיית  ב

 םתשלומי
 בעייתיים חובות  

פירוט נוסף של  
יתרת החוב  

הרשומה של 
 חובות  
ים נמצאאשר 

בדחיית  
 תשלומים

חובות לא  
 בעייתיים 

חובות שאינם  
  בדירוג ביצוע

 אשראי

פירוט נוסף של  
יתרת החוב  

הרשומה של 
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
לא   חובות

 עייתיים ב
 חובות  

 בדירוג  
 ביצוע  
יגור  י בפאשרא

30   
 יום ומעלה

פירוט נוסף של  
יתרת החוב  

הרשומה של 
 חובות  

 אשר נמצאים
בדחיית  

 לומיםתש
חובות לא  

 בעייתיים 
חובות בדירוג  
ביצוע אשראי  
 שאינם בפיגור

פירוט נוסף של  
יתרת החוב  

הרשומה של 
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
  ת לא חובו

 בעייתיים 
סך הכל חובות  

 לא בעייתיים

 177 177 -  -  -  168 12 177 עסקים גדולים
 101 95 -  6 4 12 56 105 עסקים בינוניים
 1,663 1,508 12 143 53 295 5,012 1,716 עסקים קטנים 

 474 439 2 33 11 69 10,537 485 פרטייםים אנש
 22,987 22,665 17 304 355 884 ( 2)30,774  23,342 הלוואות לדיור

 25,402 24,884 31 486 ( 3)423  1,428 46,391 25,825 31/10/2020סך הכל ליום 

         אגוד ק מזה בגין רכישת בנ
 603 594 9 -  13 29 649 616 הלוואות לדיור        
 108 87 1 20 15 19 1,820 123 אחר        

 

 2020באוקטובר   31ליום 

 אשראי לציבור 

ט נוסף של חובות  רופי
 שנמצאים 

ים, לפי בדחיית תשלומ
 משך 

תקופת דחיית  
 ( 4)התשלומים

 בות לא בעייתייםוח
 חובות לגביהם 

 לדחיה שבוצעה 
 ועד  3- יותר מ

 חודשים  6- ל

פירוט נוסף של חובות  
 שנמצאים 

בדחיית תשלומים, לפי 
 משך 

תקופת דחיית  
 ( 4)התשלומים

 בות לא בעייתייםוח
 חובות לגביהם 

 דחיה שלה צעבו
 חודשים  6- יותר מ

 קופת דחיית  חובות אשר ת
התשלומים בגינם 

 הסתיימה,  
 נכון למועד הדוח 

 חוב יתרת 
 רשומה

 ופת דחיית  אשר תקחובות  
התשלומים בגינם 

 הסתיימה,  
 נכון למועד הדוח 

 מזה: 
ימים או   30בפיגור של 

 יותר

אשראי שהועמד במסגרת  
 קרנות המדינה 

 יתרת  
 חוב רשומה

 950 -  967 145 -  גדוליםים עסק
 557 2 350 78 18 נייםעסקים בינו

 3,330 71 2,383 944 430 עסקים קטנים 
 -  11 966 114 234 אנשים פרטיים
 -  304 21,943 14,643 5,255 הלוואות לדיור

 4,837 388 26,608 15,925 5,937 31/10/2020סך הכל ליום 

      מזה בגין רכישת בנק אגוד 
 -  15 1,294 300 282 הלוואות לדיור        

 180 28 792 5 73 אחר        

 
 מיליוני שקלים חדשים.  2,514וחבית בסך מזה: דחיות שניתנו שאינן במסגרת תוכנית ר (1)
 מספר לווים.  (2)
 מיליוני שקלים חדשים.  40ריבית בסך מזה: חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות  (3)
 ווה זכאי לפי כל דין. גיף הקורונה, ואינה כוללת דחייה אשר לה הלשניתנו לחוב מתחילת ההתמודדות עם נ הינה התקופה המצטברת של דחיות  ת התשלומיםתקופת דחיי (4)
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 המשך:  –נתונים עדכניים בדבר פעילות הבנק לסיוע ללקוחות על רקע משבר הקורונה )במיליוני שקלים חדשים(  להלן

 
 2020מבר בספט 30ליום 

 אשראי לציבור 

חובות אשר 
בדחיית  נמצאים 

 ( 1)תשלומים
יתרת חוב  

 רשומה

חובות אשר 
נמצאים בדחיית  

 ( 1)תשלומים
 מספר 

 הלוואות 

חובות אשר 
נמצאים בדחיית  

 ( 1)תשלומים
 סכום 

 התשלומים 
 שנדחו 

  פירוט נוסף של
יתרת החוב  

שומה של הר
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
 יים חובות בעיית

  פירוט נוסף של
יתרת החוב  

שומה של הר
 ובות  ח

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
חובות לא  

 בעייתיים 
חובות שאינם  
  בדירוג ביצוע

 אשראי

  פירוט נוסף של
יתרת החוב  

שומה של הר
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
חובות לא  

 בעייתיים 
 חובות  

 בדירוג  
 ביצוע  

אשראי בפיגור  
30   

 יום ומעלה

  ט נוסף שלרופי
יתרת החוב  

שומה של הר
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
חובות לא  

 בעייתיים 
חובות בדירוג  
ביצוע אשראי  

 בפיגור שאינם

  פירוט נוסף של
יתרת החוב  

שומה של הר
 חובות  

אשר נמצאים 
בדחיית  

 תשלומים
חובות לא  

 בעייתיים 
סך הכל חובות  

 לא בעייתיים

 170 170 -  -  6 170 13 176 עסקים גדולים
 164 164 -  -  4 11 63 168 עסקים בינוניים
 1,580 1,517 8 55 46 198 4,414 1,626 עסקים קטנים 

 456 420 4 32 11 57 9,906 467 יםפרטי אנשים
 22,687 22,354 32 301 381 889 ( 2)30,567  23,068 הלוואות לדיור

 25,057 24,625 44 388 ( 3)448  1,325 44,963 25,505 30/09/2020סך הכל ליום 

         אגוד  רכישת בנקמזה בגין 
 563 554 9 -  13 24 629 576 הלוואות לדיור        

 176 155 1 20 21 20 2,444 197 אחר        

 40,445 39,757 205 483 ( 3)875  1,397 78,267 41,033 30/06/2020סך הכל ליום 

 31,685 31,390 66 230 296 668 54,234 31,981 31/03/2020ליום  סך הכל

 
 

 2020בספטמבר  30ליום 

 אשראי לציבור 

פירוט נוסף של חובות  
 שנמצאים 

ומים, לפי בדחיית תשל
 משך 

תקופת דחיית  
חובות לא   (4)התשלומים

 בעייתיים 
 חובות לגביהם 

 בוצעה דחיה של
 ועד  3- יותר מ

 חודשים  6- ל

פירוט נוסף של חובות  
 שנמצאים 

ים, לפי תשלומ  בדחיית
 משך 

תקופת דחיית  
חובות לא   (4)התשלומים

 בעייתיים 
 חובות לגביהם 

 בוצעה דחיה של
 חודשים  6- יותר מ

תקופת   ובות אשרח
 חיית  ד

התשלומים בגינם 
   הסתיימה,

 נכון למועד הדוח 
 יתרת חוב 

 רשומה

ובות אשר תקופת  ח
 דחיית  

התשלומים בגינם 
   הסתיימה,

 נכון למועד הדוח 
 מזה: 

   30של  גורבפי
 ימים או יותר 

סגרת  שהועמד במאשראי 
 ת המדינה קרנו

 יתרת  
 חוב רשומה

 935 -  962 146 -  עסקים גדולים
 545 3 285 73 24 נונייםיבעסקים 

 3,205 76 2,336 790 556 עסקים קטנים 
 -  8 943 91 253 אנשים פרטיים
 -  262 21,639 13,733 7,255 הלוואות לדיור

 4,685 349 26,165 14,833 8,088 30/09/2020ם סך הכל ליו
      מזה בגין רכישת בנק אגוד 

 -  15 1,334 281 263 הלוואות לדיור        
 179 28 718 5 120 אחר        

 3,459 1 3,552 170 39,247 30/06/2020סך הכל ליום 

 -  -   -   20 29,690 31/03/2020סך הכל ליום 
 

 ם חדשים(. מיליוני שקלי 4,326 - 30.6.20מיליוני שקלים חדשים )ליום  1,414רת תוכנית רוחבית בסך תנו שאינן במסגמזה: דחיות שני (1)
 ים. לוו מספר (2)
 מיליוני שקלים חדשים(.  13 - 30.6.20מיליוני שקלים חדשים )ליום  37מזה: חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית בסך  (3)
  ן. כאי לפי כל דיייה אשר לה הלווה זעם נגיף הקורונה, ואינה כוללת דחנו לחוב מתחילת ההתמודדות  פה המצטברת של דחיות שניתלומים הינה התקותקופת דחיית התש  (4)
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מיידי   הבנק וכלה בהתאמות   נקט בשורה ארוכה של צעדים על מנת לתת מענה  לצרכים שנוצרו כתוצאה מהמצב החל במענה תפעולי ללקוחות 
ית, עם כלל המערכת הבנקא  , פעל הבנק, יחד2020באפריל    2יית הפיקוח על הבנקים מיום  חיתום האשראי וסיכוני האשראי, ובהמשך לפנבמדיניות  

לספק אשראי ללווים בכלל המגזרים במשק, תוך קיום תהליך חיתום לת של העסקים ומשקי הבית לצלוח את המשבר, ולהמשיך  במטרה לתמוך ביכו
ים השוטפים  חודשים בתשלומ  4הפעולות שביצע הבנק, אושרה דחייה של עד    לא הקשחה מיותרת של תנאי החיתום. בין יתר אשראי אחראי, אך ל

  2020  שנת  לסוף  עדיה במקרי הצורך: הארכה נוספת  ב קושי זמני בגין המשבר, לרבות הארכות נוספות בדחישכנתא שנזקקו לכך, עקללקוחות מ
 ללקוחות   גם  התשלום  למועדי  ועדכונים  דחיות  אושרושלומים.  לקוחות שטרם דחו תל   גם  חודשים  6  עד  של  יהודחילקוחות שכבר דחו תשלומים,  ל

  עם   הסדרים  לביצוע   הבנק  נערך,  בנוסף  .הממשלתית  התוכנית  במסגרת  מדינה   בערבות  הלוואות   והועמדו ,  זמני  לקושי  עושנקל  ומסחריים  פרטיים
   .ההלוואה תקופת הארכת או, החודשי ההחזר של קיחל  לתשלום אפשרות לרבות ,  שוטף באופן אכנתהמש תשלומי את ולפרוע לחזור שיבקשו לקוחות

שקלים חדשים. הבנק מאפשר ללווים, כאמור, מיליארדי    45.2- , לכ 2020ומים הגיע בשיאו, בחודש מאי  ו דחיית תשל שניתנה בגינ אי לדיור  היקף האשר 
נייתם הראשונה, בהתאם למתווה בנק ישראל. מתוך סך חודשים אם זו פ   6פנות ולקבל דחייה של עד  או ל   2020להאריך את תקופת הדחייה עד סוף שנת  

. מיליארדי שקלים חדשים ניתנו דחיות נוספות   23.3- ולכ   מיליארדי שקלים חדשים חזרו לשלם,   21.9- , כ 2020באוקטובר    31ליום  ת שהיו בדחייה, נכון  ההלוואו 
  17.7- כ .  2020חייה נוספת, לחזור ולפרוע את ההלוואות עד תום שנת  בקשו ד יארדי שקלים חדשים אמורים, אם לא י מיל   3.3- מתוך סך הדחיות הקיים, כ 

  2021ליארדי שקלים חדשים, אמורים לחזור ולפרוע מחודש פברואר מי  2.3- , והיתר, כ2021ולפרוע בחודש ינואר  ם חדשים אמורים לחזור מיליארדי שקלי 
  חזרו   לקוחותהו  נוספת  דחייה  התבקשה  לא,  אלה  ימים  עד  ולשלם  לחזור  נווכנושת  תשלומים  דחיית  שביקשו  ההלוואות  מיתרת  60%-בכואילך. נציין, כי 

-מיליארדי שקלים חדשים בלבד נכנס לפיגור, שיעור דומה לשיעור הפיגור בכלל התיק, העומד על כ   0.2- ך ההלוואות שחזרו לשלם, סך של כ תו מ   .לשלם
1.2%  . 

 1.3- כ  מתוכם,  חדשים  יםשקל  מיליארדי  2.7- בכ  הסתכם  2020  באוקטובר  31  ליום  נכון  םתשלומי  דחיית  בגינו  שניתנה  האשראי  היקף,  המסחרי  באשראי
.  חדשים  שקלים  מיליארדי  7.1-כ  של  כולל   אשראי  בהיקף   במקור  שאושרו  דחיות  סך  מתוך,  זאת.  חודשים  6  על  העולה  לתקופה  חדשים  שקלים  מיליארדי

 . חדשים שקלים מיליארדי 4.4- כ של יראאש יתרת עם לקוחות  לשלם חזרו, במקור רווששא הדחיות מתוך

 

 פגומים  בות בחו השינויים ניתוח

 (: חדשים שקלים)במיליוני  מחדש בארגון פגומים וחובות פגומים חובות ביתרת תנועה להלןפגומים וחובות פגומים בארגון מחדש  חובות

גין אשראי  ת הפגומים בתנועה בחובו
 לציבור

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2020 

 מסחרי 

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2020 
 פרטי

לתשעה 
חודשים 

 תיימו  שהס
  30ביום 

בספטמבר  
2020 

 סך הכל 

ה לתשע
דשים חו

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2019 

 מסחרי 

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

פטמבר  בס
2019 
 פרטי

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2019 

 סך הכל 

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019בדצמבר 

 מסחרי 

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019בדצמבר 

 פרטי

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019 בדצמבר
 סך הכל 

 1,101 137 964 1,101 137 964 1,274 142 1,132 ופה חובות פגומים לתחילת התקיתרת 
 807 101 706 439 41 398 478 64 414 חובות שסווגו כפגומים במהלך התקופה 

חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום במהלך  
 (102) (19) (83) (32) (1) (31) (38) (3) (35) התקופה

 (137) (20) (117) (118) (18) (100) (155) (17) (138) חקוומים שנמחובות פג
 (484) (72) (412) (264) (24) (240) (274) (16) (258) ים שנפרעו חובות פגומ

 89 15 74 72 1 71 78 6 72 שינויים אחרים 
 -  -  -  -  -  -  230 9 221 איחוד לראשונה של בנק אגוד 
 1,274 142 1,132 1,198 136 1,062 1,593 185 1,408 קופה יתרת חובות פגומים לסוף הת

  

בעייתיים בארגון  מזה: תנועה בחובות  
 דש מח

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2020 

 מסחרי 

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2020 
 פרטי

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו  
  30ביום 

בספטמבר  
2020 

 סך הכל 

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו 
  30ביום 

בספטמבר  
2019 

 מסחרי 

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו 
  30ביום 

בר  בספטמ
2019 
 פרטי

לתשעה 
חודשים 

 שהסתיימו 
  30ביום 

בספטמבר  
2019 

 סך הכל 

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019בדצמבר 

 חרי סמ

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019בדצמבר 

 פרטי

לשנה  
 שהסתיימה  

  31ביום 
 2019בדצמבר 

 סך הכל 

ון מחדש  יתרת חובות בעייתיים בארג
 348 58 290 348 58 290 331 65 266 לתחילת התקופה 

ארגונים מחדש שבוצעו במהלך  
 107 45 62 91 27 64 163 26 137 התקופה

חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום בשל  
 (7) (1) (6) (7) (1) (6) (14) (10) (4) ארגון מחדש עוקב 

 (36) (17) (19) (26) (14) (12) (58) (12) (46) ון מחדש שנמחקו בארג  חובות
 (95) (20) (75) (75) (7) (68) (49) (7) (42) רעו חובות בארגון מחדש שנפ

 14 -  14 23 2 21 42 6 36 שינויים אחרים 
 -  -  -  -  -  -  135 8 127 איחוד לראשונה של בנק אגוד 

מחדש    בעייתיים בארגוןיתרת חובות 
 331 65 266 354 65 289 550 76 474 פה לסוף התקו

 
 . הכספיים  לדוחות 13-ו 6 ביאורים ראה יתיעיהב  האשראי סיכון בדבר נוספים לפרטים
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 ניתוח ההפרשה להפסדי אשראי

 חדשים(:  ני שקלים)במיליו אשראי יהפסדל התנועה ביתרת הפרשה  ניתוח להלן

   2020בספטמבר  30מו ביום שים שהסתיילשלושה חוד הפרשה להפסדי אשראי

 

אשראי  
 לציבור
 מסחרי 

אשראי  
 לציבור
 לדיור

אשראי  
 לציבור

 פרטי
 אחר

אשראי  
 לציבור

 סך הכל 
בנקים  

 סך הכל  וממשלות
 2,259 2 2,257 314 783 1,160 תקופה להפסדי אשראי לתחילת הפרשהיתרת 

 317 -  317 38 154 125 הפסדי אשראיבגין  הוצאות
 (70) -  (70) (17) (1) (52) ונאיות נטו ת חשבמחיקו

 44 -  44 4 -  40 איחוד לראשונה בנק אגוד 
 2,550 2 2,548 339 936 1,273 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

   2019בספטמבר  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הפרשה להפסדי אשראי

 

אשראי  
 לציבור
 מסחרי 

אשראי  
 לציבור
 לדיור

י  אשרא
 יבורלצ

 פרטי
 אחר

אשראי  
 לציבור

 סך הכל 
בנקים  

 סך הכל  וממשלות
 1,719 1 1,718 265 660 793 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה

 70 1 69 22 13 34 שראיהוצאות בגין הפסדי א
 (34) -  (34) (21) (2) (11) ות חשבונאיות נטו יקמח

 1,755 2 1,753 266 671 816 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה
   2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל הפרשה להפסדי אשראי

 

אשראי  
 לציבור
 מסחרי 

אשראי  
 לציבור
 לדיור

אשראי  
 לציבור

 פרטי
 ראח

אשראי  
 לציבור

 סך הכל 
ים  בנק

 סך הכל  וממשלות
 1,813 1 1,812 273 674 865 לתחילת תקופה יתרת הפרשה להפסדי אשראי

 932 1 931 122 272 537 ן הפסדי אשראית בגיהוצאו
 (239) -  (239) (60) (10) (169) מחיקות חשבונאיות נטו 

 44 -  44 4 -  40 אגוד איחוד לראשונה בנק 
 2,550 2 2,548 339 936 1,273 פהסדי אשראי לסוף תקורשה להפיתרת הפ

   2019 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל די אשראיהפרשה להפס

 

אשראי  
 לציבור
 מסחרי 

אשראי  
 לציבור
 לדיור

אשראי  
 לציבור

 פרטי
 אחר

אשראי  
 לציבור

 סך הכל 
בנקים  

 סך הכל  וממשלות
 1,677 4 1,673 263 644 766 ופהיתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תק

 245 (2) 247 73 32 142 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (167) -  (167) (70) (5) (92) מחיקות חשבונאיות נטו 

 1,755 2 1,753 266 671 816 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

 . הכספיים לדוחות 13-ו 6 יםרוראה ביא אשראי להפסדי הפרשה בדבר נוספים לפרטים

 )באחוזים(:  שה להפסדי אשראים להפרהנוגעי עיקרייםמדדי סיכון  להלן
 2019בדצמבר  31 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 

 0.9 0.9 1.0 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור 
 0.7 0.7 0.8 כולל בגין הציבור די אשראי מסיכון אשראי שיעור יתרת ההפרשה להפס

    בנק אגוד  ללא
   1.1 אשראי לציבור הפסדי אשראי מיתרת השיעור יתרת ההפרשה ל 

   0.9 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מסיכון אשראי כולל בגין הציבור 
    נתוני בנק אגוד 

   1.5 י לציבור רת האשראלהפסדי אשראי מית שיעור יתרת ההפרשה 
   1.1 ן הציבור שראי מסיכון אשראי כולל בגישיעור יתרת ההפרשה להפסדי א

    

 2019נת ש 2019 (1)תשעה חודשים ( 3)2020 (1)תשעה חודשים 

 0.2 0.2 0.6 שיעור הוצאות הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור, ברוטו 
 0.1 0.1 0.1 ראי לציבור, ברוטו ממוצעת של אשנטו מהיתרה ה שיעור המחיקות 

 0.2 0.2 0.6 נטו אי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור, ת הפסדי אשרשיעור הוצאו
 0.5 0.4 1.2 ( 2)מזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן הלוואות לדיור 

 0.1 0.1 0.2 שיעור המחיקות נטו מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור, נטו 
 

 ס שנתי.  מחושב על בסי (1)
 ו זניח. השיעור בגין הלוואות לדיור הינ (2)
 .2020רבעון שלישי ללא נתוני בנק אגוד שאוחד לראשונה ב (3)

 ( 1)(לדיור הלוואות  ללא) פרטיים לאנשים אשראי סיכון
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 . 2017-2021הבנק לשנים  שלכנית האסטרטגית והתמ משמעותי חלק ומהווהזי מנוע צמיחה מרכ הינו הבית משקי מגזר
 משק  או  יחיד  חשבון  בעלי,  שכירים  הינם  זה  במגזר  הלקוחות  מרבית.  הגיאוגרפי  באזור  והן  תוחוהלק  בכמות  הן  - מאופיין ברמת פיזור גבוהה    זה  זרגמ

 הלקוחות   היקף  את  להגדיל  עלולה  האבטלה  וריע בש  ועלייה  הבית  משקי  לות עיבפ  עיקרי  סיכון  גורם  מהווה  הריאלית  בפעילות  מיתון .  משותף  בית
 . לקשיים יקלעויש

 הלקוח   לצרכי  והתאמתו  אשראי  חיתום  לעניין  מנחים  וקווים  הנחיות  כוללים,  פרטיים  ללקוחות  לרבות,  אשראי  מתן  ייןלענ  העבודה  ונהלי  האשראי  מדיניות
ורות החזר של הלקוח ביחס לכלל חבויותיו.  המבוקש, תקופת ההלוואה, ניתוח כושר החזר ומק  המימון  רעושי,  האשראי  מטרת  בחינת:  שלו  ההחזר  וליכולת

משועבדת או פנויה, הכרות וניסיון    של הלקוח, פאסיבה  (2)חינת פרמטרים כלכליים שונים של הלקוח ובהתבסס בין השאר על הכנסה קבועהך בתו  זאת,
 העבודה המצטבר עמו. 

מעקב, ניטור   אמצעות מודל פנימי לדירוג אשראי ללקוחות פרטיים;לפרטיים, בין השאר ב  רמת הסיכון בתיק האשראיעוקב באופן רציף אחרי    נקבה
ם  ם מבחני קיצון בהתאם להנחיות בנק ישראל, הכוללים תרחישיח של ההוצאות בגין הפסדי אשראי; וכן באמצעות ביצוע מבחני קיצון מגוונים ובהוניתו

 פרק  ראה,  ונהורהק  משבר  בעקבות  האשראי  סיכון  ניהול  בדבר  לפרטים  .ברמת הריבית  וירידהמשמעותי בשיעורי האבטלה  כגון מיתון במשק, גידול  
 .העסקי ולמצב לתוצאות וניתוח הסבר ופרק אשראי סיכון

 (: דשים יתרות ומאפייני סיכון שונים )במיליוני שקלים ח - לאנשים פרטיים ן אשראילהלן פרטים על סיכו

 

 30ליום 
 בספטמבר 

2020 
 כולל בנק אגוד 

 30ליום 
 בספטמבר 

2020 
 אגוד ללא בנק 

 30ליום 
 בספטמבר 

2019 
 בדצמבר  31ליום 
2019 

     חובות
 2,133 1,979 1,662 1,899 ב יתרות עובר וש

 3,973 4,129 3,637 4,115 יתרות מנוצלות בכרטיסי אשראי 
 671 738 517 1,959 ריבית משתנה  -הלוואות לרכב 
 926 854 926 2,663 ריבית קבועה -הלוואות לרכב 

 12,515 12,198 12,174 12,174 ריבית משתנה -הלוואות ואשראי אחר 
 258 208 243 1,208 ריבית קבועה  -הלוואות ואשראי אחר 

 20,476 20,106 19,159 24,018 סך הכל חובות )אשראי מאזני( 
     והתחייבויות אחרות מסגרות לא מנוצלות, ערבויות 

 4,172 4,266 4,684 5,131 מסגרות עובר ושב לא מנוצלות 
 6,627 6,521 7,179 8,113 מנוצלות מסגרות כרטיסי אשראי לא 

 187 228 177 204 ערבויות  
 33 23 38 38 אחרות  התחייבויות 

 11,019 11,038 12,078 13,486 ( ת אחרות )אשראי חוץ מאזני ות, ערבויות והתחייבויו סך הכל מסגרות לא מנוצל 
 31,495 31,144 31,237 37,504 סך הכל סיכון האשראי לאנשים פרטיים 

     מזה: 
 469 452 332 413 ( 3)הלוואות בולט/בלון 

     (4)איות אחרות כנגד סיכון האשר תיק נכסים פיננסיים ובטוח
     סים:ים פיננתיק נכס

 3,723 3,668 3,646 3,684 פקדונות     
 219 211 191 237 ניירות ערך     
 328 343 296 296 נכסים כספיים אחרים     

 880 918 741 4,000 (5)בטוחות אחרות 
 5,150 5,140 4,874 8,217 אשראי בטוחות אחרות כנגד סיכון הסך הכל תיק נכסים פיננסיים ו

 

 . 451אות ניהול בנקאי תקין מספר ם בהורכהגדרת (1)
 הכוללים בין השאר משכורות וקצבאות קבועות. ת ההכנסה הקבועה בחשבון הלקוח, משתמש הבנק בנתוני "מחזור זכות" בחשבון מדיד  לצורך (2)
 הקרן לתקופה של מעל שנה. הלוואות בהן ניתן גרייס על (3)
 , בלבד. יים ובטוחות אחרות עד לגובה חובות הלקוחהסכומים המוצגים הינם תיק הנכסים הפיננס (4)
 ת מתן האשראי. עיקר הגידול נובע משעבודי כלי רכב. הביטחונות הינם לאחר מקדם בטחון בהתאם למקדמי הבנק הנלקחים בחשבון בע  (5)
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 : (1)חבות הלווהלהלן פילוח לפי גודל 

 תקרת אשראי וסיכון אשראי  
 אלפי שקלים חדשים()ב

בספטמבר   30ליום 
2020    
 י אשרא סיכון
 כולל 

 כולל בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2020    
  מספר
 לווים

 ללא בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2020    

 סיכון אשראי 
 כולל 

 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
בספטמבר  

2019    
 מספר
 לווים

  30ליום 
ר  בספטמב

2019    
 סיכון אשראי 

 כולל 

  31ליום 
דצמבר  ב

2019    
 מספר
 לווים

  31ליום 
בדצמבר  

2019    
 סיכון אשראי 

 כולל 

 632 288,830 629 299,661 650 296,411 2,138 10עד  
 1,280 89,176 1,279 88,946 1,312 91,118 1,706 20עד  10מעל 
 3,409 118,756 3,398 118,172 3,482 121,105 4,165 40עד  20מעל 
 7,100 124,993 7,045 123,935 7,170 126,295 8,488 80עד  40מעל 
 8,860 82,664 8,849 82,331 8,749 81,565 10,372 150עד  80מעל 
 8,324 41,128 8,263 40,779 8,092 39,976 8,736 300עד  150מעל 
 1,890 3,999 1,681 3,681 1,782 3,959 1,899  300מעל 

 31,495 749,546 31,144 757,505 31,237 760,429 37,504  סך הכל 
 

 מספר הלווים הינו לפי סך סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני.  (1)

 : בוןבחש (1)הקבועה ההכנסה גובה לפימאזני  אשראי התפלגות להלן

 גובה הכנסה

בספטמבר   30ליום 
2020 
 וני במילי
 ש"ח 

 כולל בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2020 

 % -ב
 כולל בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2020 

 במיליוני ש"ח 
 ללא בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2020 

 % -ב
 ללא בנק אגוד 

בספטמבר   30ליום 
2019 

 במיליוני 
 ש"ח 

  30ליום 
 2019בספטמבר 

 % -ב

  31ליום 
 2019 בדצמבר
 במיליוני 

 ש"ח 

  31 ליום 
 2019 מברבדצ

 % -ב

חשבונות ללא הכנסה 
 7.8 1,601 6.9 1,384 10.1 1,932 23.1 5,549 ( 2)קבועה לחשבון

 26.4 5,402 23.1 4,651 23.0 4,414 19.3 4,628 אלפי ש"ח  10-נמוכה מ
אלפי ש"ח  10-הגבוהה מ
 37.9 7,768 36.8 7,394 38.4 7,361 32.0 7,697 אלפי ש"ח 20-ונמוכה מ

ש"ח   אלפי 20בגובה 
 27.9 5,705 33.2 6,677 28.5 5,452 25.6 6,144 ומעלה 

 100 20,476 100 20,106 100 19,159 100 24,018 סך הכל 

 ת וקצבאות קבועות. ן הכוללים בין השאר משכורו(  לצורך מדידת ההכנסה הקבועה בחשבון הלקוח, משתמש הבנק בנתוני "מחזור זכות" בחשבו1)
 ניהול החשבון ההכנסה אינה באה לידי ביטוי בחשבון העו"ש. אגוד ליסינג. בשל אופי  יקי רכב ואשראי שניתן בועמד במסגרת תיק המחאות ת(  בעיקר בגין אשראי שה 2)

  
  : (1)להלן התפלגות אשראי מאזני לפי התקופה הנותרת לפירעון

 רעון תקופה לפי

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 במיליוני  
 ש"ח 

 מאוחד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 %- ב
 מאוחד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 במיליוני ש"ח
ולל בנק  כ לא

 אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 %- ב
לא כולל בנק  

 אגוד 

ליום 
בספטמבר   30

2019 
 במיליוני  

 ש"ח 

ליום 
בספטמבר   30

2019 
 %- ב

ליום 
201 בדצמבר 31
9 

 ני  במיליו
 ח ש"

ליום 
201 בדצמבר 31
9 
 %- ב

 25.5 3,669 25.4 3,552 25.2 3,497 20.6 3,714 עד שנה
 33.4 4,805 33.5 4,691 33 4,568 31.1 5,601 שנים  3מעל שנה ועד 

 18.4 2,640 18.3 2,568 18.6 2,577 22.4 4,035 שנים  5שנים ועד  3מעל 
 10.5 1,513 10.7 1,499 10.7 1,483 15.8 2,849 שנים  7שנים ועד  5מעל 
 12.2 1,743 12.1 1,688 12.5 1,735 10.1 1,805 ( 2) שנים 7מעל 

 100 14,370 100 13,998 100 13,860 100 18,004 סך הכל 
 

 ללא עו"ש וכרטיסי אשראי.  (1)
 משמעותי מהלוואות דומות לאותה תקופה.ת הסיכון בהן נמוכה באופן בעיקר הלוואות לשכירים עובדי מדינה, בהן החזר ההלוואה מנוכה באופן ישיר מהשכר של הלקוח ורמ (2)
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 ם(: )במיליוני שקלים חדשי אשראי להפסדי  הפרשה לפני פרטיים לאנשים  בעייתי אשראי סיכון על פרטים להלן

 

 30ליום 
 בספטמבר

2020 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 מאזני 

כולל בנק  
 אגוד

 30ליום 
 בספטמבר

2020 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 חוץ 

 מאזני 
כולל בנק  

 אגוד

 30ליום 
 בספטמבר

2020 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 כולל

כולל בנק  
 אגוד

 30ליום 
 ברבספטמ

2020 
 מאזני 

ללא בנק  
 דאגו

 30ליום 
 בספטמבר

2020 
 חוץ 

 מאזני 
ללא בנק  

 גודא

 30ליום 
 בספטמבר

2020 
 כולל

ללא בנק  
 אגוד

 30ם ליו
 בספטמבר

2019 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 מאזני 

 30ליום 
 בספטמבר

2019 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 חוץ 

 מאזני 

 30ליום 
 בספטמבר

2019 
סיכון 

 ( 1)אשראי
 כולל

 31ליום 
בדצמבר  

2019   
סיכון 

 ( 1)אשראי
 מאזני 

 31ליום 
בדצמבר  

2019   
סיכון 

 ( 1)אשראי
 חוץ 

 י מאזנ

 31ליום 
בדצמבר  

2019   
סיכון 

 ( 1)אשראי
 לכול

יתרת סיכון  
 234 3 231 225 2 223 207 4 203 239 4 235 אשראי בעייתי 

שיעור סיכון  
 0.74% 0.03% 1.13% 0.72% 0.02% 1.11% 0.66% 0.03% 1.06% 0.64% 0.03% 0.98% ( 2) אשראי בעייתי 

 

 ך חבות של לווה וקבוצת לווים.ניכוי לצורהמותרים ל  רשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונותאשראי מאזני וחוץ מאזני לפני השפעת הפ (1)
 היחס בין סיכון האשראי הבעייתי לסך סיכון האשראי לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי.  (2)

 

 פרטיים )במונחים שנתיים(:  להלן שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי לאנשים

 

 תשעה חודשים 
2020 

 בנק אגוד  ללכו

 תשעה חודשים 
2020 

 אגוד ללא בנק 
 תשעה חודשים 

 2019שנת  2019

 0.49% 0.48% 0.85% 0.68% שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך אשראי לציבור לאנשים פרטיים 
 

 ראים כי :לאנשים פרטיים מ אשראי סיכון נתוני

,  2019בדצמבר    31לעומת    17.3%בשיעור של  ו  2019  בספטמבר  30  לעומת  19.5%בשיעור של    גדלו(  החובות לאנשים פרטיים )אשראי מאזני  סך -
  31לעומת    6.4%ובשיעור של    2019ספטמבר  ב  30לעומת    4.7%בשיעור של  )ללא בנק אגוד קטנו    .אגוד ברבעון הנוכחי  בנק  רכישתבעיקר עקב  

 (. 2019ר בדצמב
 

 )כולל בנק אגוד(:  2020 בספטמבר 30 םויהלן התפלגות החובות לאנשים פרטיים לל
 7.9% -     ושב עובר חשבונות

 17.1% -   אשראי  כרטיסי
 19.2% -   לרכב  הלוואות
 55.7% -   אחר ואשראי הלוואות

 

אחר,    בגידול בהלוואות רכב על חשבון הלוואות ואשראי  ויבאים לידי ביט  2020ם של שנת  החודשים הראשוניבהתפלגות בתשעת    השינויים  עיקר -
 .  אגודבנק מ שנרכשוזאת בשל תיק המחאת הרכב הגדול  

 

ק אגוד  בנ  ללא)  הלקוח  בחשבון,  אחרות  ובטוחות   פיננסיים  נכסים  קיימים,  2020  בספטמבר  30  ליום(  מאזני)אשראי    החובות  כל  מסך  34%  כנגד -
 (. 2019 בדצמבר 31 וליום 2019 ברבספטמ  30 ליום דומיםשיעורים , 25%

 
  הפיקוח, וזאת בהתאם להנחיות  הינו גבוה ביחס למגזרים האחרים  ההפרשה הקבוצתית האיכותית לאנשים פרטיים  שיעורר,  סיכון במגזמאפייני ה  לאור

 על הבנקים. 
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 בינוי ונדל"ן בישראל  המשק בענף יכון אשראיס

יה והנדל"ן נעשה שימוש בכלי ניתוח ומעקב  ייבה העסקית. במימון ענף הבנמשמעותי בפעילות האשראי של החט  נף זה מהווה רכיבפעילות האשראי בע
ה יה נעשה תוך התמקדות בעיקר בענף הבנייבני  . מימוןספציפיים המסייעים לבנק בתהליך קבלת ההחלטות למתן ליווי פיננסי לפרויקטים השונים

גיאוגרפיים, גם בהתאם    אזורים ימון בין  וניות. כמו כן, מתבצעת הקצאה מבוקרת של המזורי הביקוש במרכז הארץ וברמות מחירים בינרים באלמגו
מיועד להקטין את החשיפה לסיכונים במתן  שיטה  שום הנסי )ליווי סגור(. ייה מתמקד הבנק בשיטת הליווי הפינינטיים. במתן אשראי לבניבלביקושים הרל

טים הממומנים, הן לפני העמדת האשראי, והן במהלך ליווי הפרויקט, תוך ניתוק הפרויקט  קהאשראי, שכן היא מעגנת מעקב שוטף וצמוד על הפרוי
יה חיצוניים, ומסתמך בין היתר, על שיעבוד  יחי בנלווה. הבנק נעזר במפקה  -הממומן מהסיכונים העסקיים הטמונים בפעילויותיו האחרות של היזם  

סגרת הליווי הפיננסי מבוצע רק במרכזי העסקים ובסניפים בעלי התמקצעות בנושא, אי במהאשר  מקרקעין נשוא הפרויקט, כביטחון לאשראי. מתןה
ה,  ים כגון מימון נדל"ן מניב, קבוצות רכישם אחרמסוגילמימון עסקאות נדל"ן  ה. כמו כן, קבע הבנק מדיניות וכללים  יובפיקוח של סקטור הנדל"ן והבני

 .ועוד 38פינוי בינוי, תמ"א 

  והאטה   למגורים  דירות  של  המכירות  בסך  מסוימת  ירידה  נרשמה,  המשבר  נוכח.  ער  וביקוש  גבוה  מכירות  בשיעור  הענף   התאפיין  הקורונה  משבר  ערב
 רציף  באופן  נמשכת  הבניה  באתרי  ההעבוד  ולפיכך  למשק  כחיוני  הוגדר  הענף,  זאת  םע.  בביקוש  נקודתית  ירידה  החל   המניבים  בנכסים.  התכנון  בתהליכי

 . שגרה  כבימי לא כי אם
 

 :  (ים חדשיםטחון הנדל"ן )במיליוני שקליבישראל לפי סוג בבענף משק בינוי ונדל"ן  אשראי סיכוןפרטים על  להלן
 2020בספטמבר  30

 

סיכון אשראי  
 (1)רלציבו

 סיכון אשראי 
 ( 2)מאזני

סיכון אשראי  
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 ( 3)חוץ מאזני

סיכון אשראי  
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 כולל

 סיכון אשראי 
 כולל בעייתי

 פגום

 ן אשראי כוסי
 כולל בעייתי

 ( 4)אחר יתיבעי

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון 
 אשראי מאזני 

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון
 י אשרא

 י חוץ מאזנ

        בביטחון נדל"ן בישראל: 
 42 96 12 29 25,976 15,609 10,367 לדיור   
 4 64 355 78 7,245 1,079 6,166 למסחר ולתעשייה   

 46 160 367 107 33,221 16,688 16,533 דל"ן בישראל ביטחון נסך הכל ב
 18 46 47 115 6,390 3,658 2,732 בישראל  חון נדל"ן שאינו בביט

 -  14 7 61 6,415 3,199 3,216 איחוד לראשונה בנק אגוד 
 64 220 421 283 46,026 23,545 22,481 סך כל ענף משק בינוי ונדל"ן בישראל 

 45 94 5 22 23,553 14,342 9,211 וי פרויקטים מזה: מיועד לליו

 2019בספטמבר  30

 

אשראי  סיכון 
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 ( 2)מאזני

אי  סיכון אשר
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 ( 3)חוץ מאזני

סיכון אשראי  
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 כולל

 סיכון אשראי 
 כולל בעייתי

 פגום

 סיכון אשראי 
 כולל בעייתי
 ( 4)בעייתי אחר

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון 
 אשראי מאזני 

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון
 אשראי 

 חוץ מאזני 

        בביטחון נדל"ן בישראל: 
 34 75 -  93 24,078 14,393 9,685 לדיור   
 2 44 383 53 6,868 1,255 5,613 למסחר ולתעשייה   

 36 119 383 146 30,946 15,648 15,298 סך הכל בביטחון נדל"ן בישראל 
 8 40 51 129 5,119 2,712 2,407 יטחון נדל"ן בישראל  ו בבשאינ

 44 159 434 275 36,065 18,360 17,705 סך כל ענף משק בינוי ונדל"ן בישראל 
 31 75 21 72 22,032 13,055 8,977 מזה: מיועד לליווי פרויקטים 

 2019בדצמבר  31

 

סיכון אשראי  
 (1)לציבור
 שראי סיכון א
 ( 2)מאזני

  סיכון אשראי
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 ( 3)חוץ מאזני

אשראי  סיכון 
 (1)לציבור

 סיכון אשראי 
 כולל

 סיכון אשראי 
 ולל בעייתיכ

 פגום

 סיכון אשראי 
 כולל בעייתי
 ( 4)בעייתי אחר

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון 
 אשראי מאזני 

 יתרת הפרשה 
 להפסדי אשראי 

 סיכון
 אשראי 

 חוץ מאזני 

        בביטחון נדל"ן בישראל: 
 34 74 51 30 25,870 16,332 9,538 לדיור   
 2 47 362 80 7,289 1,171 6,118 למסחר ולתעשייה   

 36 121 413 110 33,159 17,503 15,656 סך הכל בביטחון נדל"ן בישראל 
 18 38 55 117 5,102 2,998 2,104 שאינו בביטחון נדל"ן בישראל  

 54 159 468 227 38,261 20,501 17,760 י ונדל"ן בישראל משק בינו סך כל ענף
     35 73 61 13 22,830 14,224 8,606 מיועד לליווי פרויקטים מזה: 

 לווה.  נות המותרים לצורך חבות שלפגום מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הביטחו -סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי ואשראי לציבור  (1)
 ם בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור.ר, חובות אחרים של הציבור ונכסים אחריב של הציבובאיגרות חואשראי לציבור, השקעות  (2)
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.  (3)
 נחות או בהשגחה מיוחדת.   הינוץ מאזני בגין הציבור שסיכון אשראי מאזני וחו (4)
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 (: )במיליוני שקלים חדשים הנכס מצב לפי להלן פרטים על סיכון האשראי בענף משק בינוי ונדל"ן בישראל 

 

30  
בספטמבר 

סיכון   2020
 ( 1)אשראי
 מאזני 

30  
 בספטמבר

2020  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 י מאזנ חוץ 

30  
בספטמבר 

סיכון   2020
 ( 1)אשראי

 כולל 

30  
בספטמבר 

2019  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 מאזני 

30  
ר בספטמב

2019  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 חוץ מאזני 

30  
בספטמבר 

2019  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 כולל 

31  
בדצמבר  

2019  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 מאזני 

31  
בדצמבר  

2019  
סיכון  

 ( 1)אשראי
 חוץ מאזני 

31  
בדצמבר  

2019  
סיכון  
 ( 1)איאשר
 כולל 

          ביטחון נדל"ן בישראל 
          נדל"ן שבנייתו טרם הושלמה:    

 4,397 539 3,858 7,331 1,957 5,374 4,927 667 4,260 מיתרקע גולק      
 22,543 15,557 6,986 18,461 12,668 5,793 22,126 15,216 6,910 נדל"ן בתהליכי בנייה       

 6,219 1,407 4,812 5,154 1,023 4,131 6,168 805 5,363 שלמה נדל"ן שבנייתו הו   
 33,159 17,503 15,656 30,946 15,648 15,298 33,221 16,688 16,533 בישראל סך הכל אשראי בביטחון נדל"ן    

 5,102 2,998 2,104 5,119 2,712 2,407 6,390 3,658 2,732 שאינו בביטחון נדל"ן בישראל 
 -  -  -  -  -  -  6,415 3,199 3,216 נק אגוד איחוד לראשונה ב

 38,261 20,501 17,760 36,065 18,360 17,705 46,026 23,545 22,481 סך הכל סיכון אשראי לבינוי ונדל"ן
 

 ל לווה. ונות המותרים לצורך חבות שהשפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הביטחסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצגים לפני  (1)
 

האשראי החוץ מאזני    מסיכון  60.9%- שראי המאזני וכון האמסיכ  41.0%-מראים כי כ  2020  בספטמבר  30ליום    "ןלונד  בינוי   בענף  האשראי  סיכון  נתוני
האשראי החוץ   וירושלים. רוב  שבע  באר,  פהחייה למגורים באזורי הביקוש במרכז הארץ,  ימיועד ללווי פרויקטים סגורים בנדל"ן, ברובם המכריע לבנ

 .לרוכשי דירותאזני נובע מערבויות חוק המכר מ
טחון  יכי לחלק האשראי שאינו בב  יצויןטחון נדל"ן המשועבד במלואו לטובת הבטחת החזר האשראי.  י"ן מגובה בבדלונ  בינוי   בענף  האשראי  סיכון  מרבית

 . ועוד ערך ניירות , קדונותיטחונות אחרים כגון : פינדל"ן קיימים ב
 .14.5%  (, הינו  לפי ענפי משק  אשראי)סיכון    להלן  כמוצג,  2020  רבספטמב  30  ליוםר בבנק  אל מסך סיכון האשראי לציבושל ענף בינוי ונדל"ן בישר  חלקו

רך חישוב ריכוזיות , שיעור החבות של ענף משק בינוי ונדל"ן )לצו315ניהול בנקאי תקין מספר  יצוין כי, בהתאם להוראות  (.  13.9%)ללא בנק אגוד  
בגינן רכש הבנק פוליסת   מכר   חוק   ערבויות   סכומי  וכן   ערבות  להוצאת  או   אשראי   למתן  מותנות   לרבות ,  התחייבויות   כולל   אינו  זה )שיעור    10.3%  הינו(  ענפית 
 (. ביטוח
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    משק ענפי לפי אשראי כוןיס
 2020  בספטמבר 30ליום 

 סכומים מדווחים )במיליוני שקלים חדשים( 
 בנק אגוד   כולל

 

סיכון אשראי  
 (1)כולל

 סך הכל 

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

 דירוג  
ביצוע  
 ( 4)אשראי

ן אשראי  כוסי
 (1)כולל
 מזה:

אשראי תקין  
ירוג  שאינו בד

ביצוע  
 ( 5)אשראי

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

 ( 6) ייתיעב

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
 סך הכל 

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 2) חובות

  (2) חובות
י  וסיכון אשרא

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

זני  חוץ מא
)למעט 
 (3)נגזרים(

 פגום 

וסיכון   (2) חובות
אי חוץ  אשר
י )למעט מאזנ

 (3)נגזרים(
הפסדי  
 ( 4)אשראי

הוצאות בגין  
 הפסדי אשראי 

וסיכון   (2) חובות
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(
הפסדי  
 ( 4)אשראי

מחיקות  
ונאיות  חשב

 נטו

ן  וסיכו (2) חובות
י חוץ  אשרא

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(
הפסדי  

 ( 4)שראיא
יתרת הפרשה 

להפסדי 
 אשראי

       בישראל פעילות לווים 
     

       מסחרי - ציבור 
     

 10 1 3 8 10 897 1,168 10 19 1,139 1,168 חקלאות, ייעור ודיג 
 25 1 22 48 60 378 904 60 5 839 904 כרייה וחציבה 

 206 17 54 367 590 7,948 13,701 590 387 12,817 13,795 תעשיה וחרושת 
 26 -  5 95 143 1,094 1,648 143 86 1,420 1,649 מזה: יהלומים 
 237 27 70 207 272 16,699 39,194 272 1,571 37,372 39,215 ( 7)בינוי - בינוי ונדל"ן 
פעילויות   - בינוי ונדל"ן 

 47 1 15 76 432 5,757 6,794 432 253 6,126 6,811 בנדל"ן 
 13 1 4 -  11 2,130 3,923 11 35 4,117 4,163 אספקת חשמל ומים 

 244 61 96 387 468 11,521 15,173 468 1,006 13,824 15,298 מסחר
בתי מלון שירותי הארחה  

 55 7 31 68 171 1,634 2,067 171 197 1,699 2,067 ואוכל
 63 6 48 32 262 1,667 2,709 262 131 2,361 2,754 תחבורה ואחסנה
 19 11 19 12 16 1,220 2,048 16 90 1,949 2,055 מידע ותקשורת 

 156 3 72 148 149 7,115 15,009 149 59 16,535 16,743 פיננסיים שירותים 
 100 29 58 65 155 3,974 5,842 155 323 5,370 5,847 שירותים עסקיים אחרים 

 18 4 6 18 25 2,693 3,315 25 296 2,998 3,319 תיים וריים וקהילשירותים ציב
 1,193 169 498 1,436 2,621 63,633 111,847 2,621 4,372 107,146 114,139 מסחרי  סך הכל

הלוואות   -אנשים פרטיים 
 935 10 272 90 1,364 153,255 166,531 1,364 827 164,340 166,531 לדיור 

 339 60 122 96 239 24,018 37,504 239 304 37,290 37,833 אחר   -אנשים פרטיים 
פעילות   - סך הכל ציבור 

 2,467 239 892 1,622 4,224 240,906 315,882 4,224 5,503 308,776 318,503 אלבישר
 -  -  -  -  -  474 937 -  -  1,856 1,856 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  16 16 -  -  14,822 14,822 ממשלת ישראל 

 2,467 239 892 1,622 4,224 241,396 316,835 4,224 5,503 325,454 335,181 אלפעילות בישר סך הכל
            חוץ לארץפעילות לווים ב
פעילות בחוץ   -סך הכל ציבור 

 81 -  39 94 160 3,186 4,885 160 36 4,803 4,999 לארץ
 2 -  1 -  -  13,547 14,409 -  -  15,329 15,329 בנקים בחוץ לארץ 

 -  -  -  -  -  600 600 -  -  1,768 1,768 בחוץ לארץ   לותממש
 83 -   40 94 160 17,333 19,894 160 36 21,900 22,096 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 2,550 239 932 1,716 4,384 258,729 336,729 4,384 5,539 347,354 357,277 סך הכל 
 

ו או נרכשו במסגרת  , ניירות ערך שנשאל17,858 -, אגרות חוב 258,729 - (2)חדשים( כולל: חובות רים )במיליוני שקליםלרבות בגין מכשירים נגז וסיכון אשראי חוץ מאזני, י סיכון אשראי מאזנ (1)
 .77,280  -ווה שחושב לצורך מגבלות של לי וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפ 3,238 -, נכסים בגין מכשירים נגזרים 172 - הסכמי מכר חוזר 

 ו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. חוב וניירות ערך שנשאל  בות אחרים, למעט איגרותלות, פיקדונות בבנקים וחואשראי לציבור, אשראי לממש  (2)
 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(.  (3)
 אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. ג האשראי לביצוע לו במועד הדוח תואם את דירואשראי אשר דירוג האשראי ש ןסיכו (4)
 שמדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי העמדתו.   בדירוג נמוךאשראי תקין  (5)
ימת הפרשה לפי עומק הפיגור ר שבגינן לא קיפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לדיות לסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואו (6)

 ימים או יותר.  90הנמצאות בפיגור של 
בהליכי בנייה, וכולל   וימות הנמצאותצות רכישה מסשהועמדו לקבומיליוני שקלים חדשים   2,405מיליוני שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של   2,004כולל סיכון אשראי מאזני בסך של  (7)

 נה בינלאומיים. טוח לתיק ערבויות חוק מכר ממבטחי מש מיליוני שקלים חדשים בגינו נרכש בי 5,828סך של   מאזניסיכון אשראי חוץ  
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   משק ענפי לפי אשראי סיכון
 2020  בספטמבר 30ליום 

 שים( במיליוני שקלים חדדווחים )סכומים מ
 ללא בנק אגוד 

 
 

 

סיכון אשראי  
 (1)כולל

 הכל  ךס

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

 דירוג  
ביצוע  

 ( 4)ראיאש

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

אשראי תקין  
שאינו  

בדירוג  
ביצוע  
 ( 5)אשראי

סיכון  
אשראי  

 (1)כולל
 מזה:

 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון  

אשראי חוץ  
מאזני  
 )למעט

 (3)נגזרים(
 סך הכל 

  (2) חובות
וסיכון  

אשראי חוץ  
מאזני  

)למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 2) חובות

  (2) חובות
וסיכון  

אשראי חוץ  
מאזני  
ט )למע

 (3)נגזרים(
 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון  

אשראי חוץ  
מאזני  

)למעט 
 (3)נגזרים(

 פגום 

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
הפסדי  
 ( 4)אשראי

צאות בגין  וה
הפסדי  
 אשראי

וסיכון   (2) תבוחו
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)(נגזרים
הפסדי  
 ( 4)אשראי

מחיקות  
חשבונאיות  

 נטו

וסיכון   (2) חובות
אשראי חוץ מאזני  

 (3))למעט נגזרים(
 ( 4) הפסדי אשראי
יתרת הפרשה 

 להפסדי אשראי
            פעילות לווים בישראל 

            מסחרי - ציבור 
 10 1 3 8 10 751 1,002 10 19 973 1,002 לאות, ייעור ודיג קח

 25 1 22 48 60 262 628 60 5 563 628 בה כרייה וחצי
 198 17 54 282 456 6,764 11,823 456 387 11,074 11,917 חרושת תעשיה ו

 26 -  5 95 143 1,094 1,648 143 86 1,420 1,649 מזה: יהלומים 
 226 27 70 165 224 14,604 34,437 224 1,571 32,663 34,458 ( 7)בינוי - בינוי ונדל"ן 

 44 1 15 64 419 4,636 5,136 419 253 4,481 5,153 לויות בנדל"ן פעי - ל"ן בינוי ונד
 12 1 4 -  11 1,873 3,298 11 35 3,492 3,538 אספקת חשמל ומים 

 239 61 96 316 386 9,327 12,206 386 1,006 10,939 12,331 מסחר
 53 7 31 44 98 1,422 1,814 98 197 1,519 1,814 אוכל בתי מלון שירותי הארחה ו

 60 6 48 25 168 1,394 2,365 168 131 2,111 2,410 תחבורה ואחסנה
 18 11 19 12 16 974 1,606 16 90 1,507 1,613 מידע ותקשורת 

 151 3 72 125 126 5,688 12,420 126 59 13,969 14,154 שירותים פיננסיים 
 99 29 58 63 152 3,706 5,351 152 323 4,881 5,356 רים שירותים עסקיים אח

 17 4 6 17 24 2,310 2,837 24 296 2,521 2,841 שירותים ציבוריים וקהילתיים 
 1,152 169 498 1,169 2,150 53,711 94,923 2,150 4,372 90,693 97,215 סך הכל מסחרי 
 935 10 272 89 1,321 143,048 155,477 1,321 827 153,329 155,477 ור הלוואות לדי -אנשים פרטיים 

 335 60 122 88 207 19,159 31,237 207 304 31,055 31,566 אחר   -פרטיים שים נא
 2,422 239 892 1,346 3,678 215,918 281,637 3,678 5,503 275,077 284,258 פעילות בישראל - סך הכל ציבור 
 -  -  -  -  -  276 321 -  -  1,240 1,240 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  16 16 -  -  7,531 7,531 ממשלת ישראל 

 2,422 239 892 1,346 3,678 216,210 281,974 3,678 5,503 283,848 293,029 סך הכל פעילות בישראל
            פעילות לווים בחוץ לארץ

פעילות בחוץ   -סך הכל ציבור 
 81 -  39 94 160 3,186 4,562 160 36 4,480 4,676 לארץ

 2 -  1 -  -  13,013 13,079 -  -  13,999 13,999 בנקים בחוץ לארץ 
 -  -  -  -  -  600 600 -  -  1,768 1,768 רץ בחוץ לא ממשלות  

 83  40 94 160 16,799 18,241 160 36 20,247 20,443 סך הכל פעילות בחוץ לארץ
 2,505 239 932 1,440 3,838 233,009 300,215 3,838 5,539 304,095 313,472 סך הכל 

 
, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי  9,095 -, אגרות חוב 233,009 - (2)ולל: חובותבגין מכשירים נגזרים )במיליוני שקלים חדשים( כ כון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבותיס (1)

 .68,915 -חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים  2,336 -ים , נכסים בגין מכשירים נגזר116 -מכר חוזר 
 בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות חוב וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות  (2)
 ות(. התחייבויות אחר מאזניים )מוצגים במאזן בסעיףבגין מכשירי אשראי חוץ    ללכו (3)
 תאם למדיניות הבנק. ראי חדש בה ד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשסיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במוע (4)
 אשראי תקין בדירוג נמוך שמדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי העמדתו.  (5)
הפרשה לפי עומק הפיגור דיור שבגינן לא קיימת הפיגור והלוואות ל  בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומקהשגחה מיוחדת, לרבות מאזני פגום, נחות או ב  סיכון אשראי מאזני וחוץ (6)

 ימים או יותר.  90הנמצאות בפיגור של 
בנייה, וכולל   ם שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכימיליוני שקלים חדשי 2,396חוץ מאזני בסך של   שקלים חדשים וסיכון אשראי  מיליוני  1,997כולל סיכון אשראי מאזני בסך של  (7)

 מיליוני שקלים חדשים בגינו נרכש ביטוח לתיק ערבויות חוק מכר ממבטחי משנה בינלאומיים.  5,327של  סיכון אשראי חוץ מאזני סך
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 המשך -מאוחד  - משקענפי לפי  סיכון אשראי
 2019  בספטמבר 30ום יל

 קלים חדשים( סכומים מדווחים )במיליוני ש
 

 

סיכון אשראי  
 (1)כולל

 סך הכל 

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

דירוג ביצוע  
 ( 4)אשראי

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

אשראי תקין  
שאינו  

בדירוג  
ביצוע  

 ( 5)שראיא

סיכון  
אשראי  

 (1)כולל
 מזה:

 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

ץ מאזני  חו
)למעט 

 (3)זרים(נג
 סך הכל 

  (2) חובות
י  ן אשראוסיכו

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 2) חובות

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 

 (3)זרים(נג
 פגום 

כון  סיו (2) חובות
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 3) אשראידי הפס
הוצאות בגין  

 הפסדי אשראי 

כון  סיו (2) חובות
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 3) הפסדי אשראי
מחיקות  

 חשבונאיות נטו 

וסיכון   (2) חובות
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 3) הפסדי אשראי
שה הפר יתרת

 להפסדי אשראי

       ווים בישראל ות לפעיל
     

       מסחרי - ציבור 
     

 9 -  1 7 17 663 886 17 24 845 886 חקלאות, ייעור ודיג 
 4 1 1 -  -  385 588 -  -  608 608 כרייה וחציבה 

 155 25 52 335 467 6,602 10,725 467 347 10,029 10,843 (8)תעשיה וחרושת
 24 4 2 83 84 1,151 1,716 84 60 1,574 1,718 יהלומים מזה: 

 173 (16) (8) 242 298 13,839 31,756 298 688 30,789 31,775 ( 7)בינוי - בינוי ונדל"ן 
פעילויות   - בינוי ונדל"ן 

 30 (1) (26) 33 411 3,842 4,274 411 73 3,806 4,290 ( 8)בנדל"ן
 10 -  -  3 18 1,602 2,462 18 155 2,809 2,982 (8)אספקת חשמל ומים

 190 49 59 218 359 8,626 11,024 359 473 10,378 11,210 מסחר
בתי מלון שירותי  

 27 7 6 31 51 1,052 1,404 51 101 1,252 1,404 ( 8)להארחה ואוכ
 15 4 9 15 36 1,229 1,823 36 27 1,766 1,829 תחבורה ואחסנה
 7 2 -  5 11 563 1,178 11 99 1,080 1,190 מידע ותקשורת 

 94 2 27 133 136 4,063 7,909 136 3 9,207 9,346 סיים ם פיננשירותי
שירותים עסקיים  

 61 15 25 55 97 3,397 4,770 97 135 4,552 4,784 אחרים
שירותים ציבוריים  

 14 4 3 30 38 2,126 2,583 38 172 2,391 2,601 וקהילתיים 
 789 92 149 1,107 1,939 47,989 81,382 1,939 2,297 79,512 83,748 סך הכל מסחרי 
  -אנשים פרטיים 

 670 5 32 52 1,421 132,947 144,333 1,421 772 142,140 144,333 (8)לדיורהלוואות 
 266 70 73 84 225 20,106 31,144 225 396 30,660 31,281 אחר   -אנשים פרטיים 

  - ציבור  סך הכל
 1,725 167 254 1,243 3,585 201,042 256,859 3,585 3,465 252,312 259,362 פעילות בישראל
 -  -  -  -  -  95 143 -  -  978 978 בנקים בישראל 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,468 7,468 אל ממשלת ישר
סך הכל פעילות 

 1,725 167 254 1,243 3,585 201,137 257,002 3,585 3,465 260,758 267,808 בישראל
ץ  ווים בחופעילות ל

 לארץ 
           

  -סך הכל ציבור 
 28 -  (7) 23 69 3,183 3,925 69 57 3,856 3,983 (8)פעילות בחוץ לארץ

 2 -  (2) -  -  7,284 7,327 -  -  9,017 9,017 וץ לארץ ם בחבנקי
 -  -  -  -  -  588 588 -  -  3,267 3,267 ממשלות בחוץ לארץ 

סך הכל פעילות בחוץ  
 30 -   ( 9) 23 69 11,055 11,840 69 57 16,140 16,267 לארץ 

 1,755 167 245 1,266 3,654 212,192 268,842 3,654 3,522 276,898 284,075 סך הכל 
 

נשאלו או נרכשו במסגרת  ערך ש , ניירות10,409 -וב , אגרות ח212,192 - (2)נגזרים )במיליוני שקלים חדשים( כולל: חובותסיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים  (1)
 .58,693 -ב לצורך מגבלות של לווה י במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושוסיכון אשרא 2,717 -נכסים בגין מכשירים נגזרים  ,64 - הסכמי מכר חוזר 

 לו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. גרות חוב וניירות ערך שנשא ראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט איאש (2)
 בסעיף התחייבויות אחרות(. גין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן ל בכול (3)
 את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.  סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם  (4)
 העמדתו. הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי רוג נמוך שמדיניות קין בדיאשראי ת (5)
הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ן קיימת הפרשה לפי עומק השגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או ב (6)

 ימים או יותר.  90ל הנמצאות בפיגור ש
בהליכי בנייה, וכולל  מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות  2,363שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של מיליוני    1,759סיכון אשראי מאזני בסך של   ללכו (7)

 מכר ממבטחי משנה בינלאומיים. ש ביטוח לתיק ערבויות חוק  מיליוני שקלים חדשים בגינו נרכ  5,224סיכון אשראי חוץ מאזני סך של 
 . סיווג מחדש (8)
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 המשך -מאוחד  - לפי ענפי משק סיכון אשראי
 2019בדצמבר  31ליום 

 סכומים מדווחים )במיליוני שקלים חדשים( 

 

סיכון אשראי  
 (1)כולל

 סך הכל 

סיכון אשראי  
 (1)כולל
 מזה:

 דירוג  
ביצוע  
 ( 4)אשראי

ן אשראי  כוסי
 (1)כולל
 מזה:

אשראי תקין  
ירוג  שאינו בד

ביצוע  
 ( 5)אשראי

סיכון  
אשראי  

 (1)כולל
 מזה:

 ( 6) ייתיעב

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
 סך הכל 

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 2) חובות

  (2) חובות
י  וסיכון אשרא

חוץ מאזני  
)למעט 
 (3)נגזרים(
 ( 6) בעייתי

  (2) חובות
וסיכון אשראי  

זני  חוץ מא
)למעט 
 (3)נגזרים(

 פגום 

וסיכון   (2) חובות
אי חוץ  אשר
י )למעט מאזנ

 (3)נגזרים(
 ( 4) הפסדי אשראי

הוצאות בגין  
 הפסדי אשראי 

וסיכון   (2) חובות
אשראי חוץ  

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 4) הפסדי אשראי
מחיקות  

 ונאיות נטו חשב

ן  וסיכו (2) חובות
י חוץ  אשרא

מאזני )למעט 
 (3)נגזרים(

 ( 4) שראיהפסדי א
יתרת הפרשה 

 להפסדי אשראי

       בישראל פעילות לווים 
     

       מסחרי - ציבור 
     

 8 1 1 7 15 673 895 15 12 868 895 חקלאות, ייעור ודיג 
 4 -  -  -  -  351 519 -  -  539 539 כרייה וחציבה 

 162 25 58 280 398 6,401 10,726 398 239 10,195 10,832 (8)תעשיה וחרושת
 21 (3) (6) 95 105 1,129 1,693 105 60 1,528 1,693 מזה: יהלומים 

 183 (9) 9 165 270 13,417 33,318 270 483 32,567 33,320 ( 7)בינוי - בינוי ונדל"ן 
פעילויות   - בינוי ונדל"ן 

 30 1 (24) 62 425 4,339 4,936 425 83 4,433 4,941 ( 8)בנדל"ן
 9 1 -  3 16 1,612 2,387 16 49 2,768 2,833 (8)אספקת חשמל ומים

 204 63 87 331 457 8,180 10,575 457 264 9,994 10,715 מסחר
בתי מלון שירותי  

 29 10 11 28 48 1,082 1,414 48 55 1,312 1,415 ( 8)הארחה ואוכל
 18 7 15 22 41 1,233 1,881 41 26 1,821 1,888 ואחסנהתחבורה 

 10 (3) (2) 22 27 643 1,272 27 94 1,161 1,282 מידע ותקשורת 
 82 2 15 135 144 4,033 7,791 144 -  9,661 9,845 ננסיים שירותים פי

שירותים עסקיים  
 70 21 40 68 109 3,444 4,981 109 53 4,829 4,991 אחרים

שירותים ציבוריים  
 15 4 4 25 36 2,117 2,620 36 157 2,439 2,632 הילתיים וק

 824 123 214 1,148 1,986 47,525 83,315 1,986 1,515 82,587 86,128 סך הכל מסחרי 
  -אנשים פרטיים 
 673 14 44 56 1,532 135,278 148,626 1,532 899 146,195 148,626 (8)הלוואות לדיור

 273 91 101 87 234 20,476 31,495 234 403 31,165 31,802 אחר   -פרטיים אנשים 
  - סך הכל ציבור 

 1,770 228 359 1,291 3,752 203,279 263,436 3,752 2,817 259,947 266,556 שראלפעילות בי
 -  -  -  -  -  110 151 -  -  657 657 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,941 7,941 ממשלת ישראל 

לות סך הכל פעי
 1,770 228 359 1,291 3,752 203,389 263,587 3,752 2,817 268,545 275,154 בישראל

פעילות לווים בחוץ  
 לארץ 

           

  -סך הכל ציבור 
 42 -  8 37 127 3,122 4,493 127 5 4,457 4,549 (8)פעילות בחוץ לארץ
 1 -  (3) -  -  7,150 7,155 -  -  8,881 8,881 בנקים בחוץ לארץ 

 -  -  -  -  -  656 656 -  -  2,437 2,437 ממשלות בחוץ לארץ 
עילות בחוץ  כל פסך ה
 43 -   5 37 127 10,928 12,304 127 5 15,775 15,867 לארץ 

 1,813 228 364 1,328 3,879 214,317 275,891 3,879 2,822 284,320 291,021 סך הכל 
 

שאלו או נרכשו במסגרת  , ניירות ערך שנ 9,964 -, אגרות חוב 214,317 - (2)נגזרים )במיליוני שקלים חדשים( כולל: חובותאזני, לרבות בגין מכשירים סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מ (1)
 .64,042  -של לווה חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות  וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים 2,578 -כסים בגין מכשירים נגזרים , נ120 - הסכמי מכר חוזר 

 ו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. לא וחובות אחרים, למעט איגרות חוב וניירות ערך שנשלציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים אי אשר (2)
 אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות  (3)
 יות הבנק. דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדינ  אי שלו במועד הדוח תואם אתסיכון אשראי אשר דירוג האשר (4)
 העמדתו. הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי אשראי תקין בדירוג נמוך שמדיניות  (5)
יגור ות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפשה לפי עומק הפיגור והלוואמיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה  (6)

 ימים או יותר.  90הנמצאות בפיגור של 
צאות בהליכי בנייה,  מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמ 2,501מיליוני שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של   1,759סיכון אשראי מאזני בסך של   ללכו (7)

 בינלאומיים. מכר וערבויות ביצוע בנוסח חוק מכר ממבטחי משנה   שקלים חדשים בגינו נרכש ביטוח לתיק ערבויות חוק מיליוני 5,571סיכון אשראי חוץ מאזני בסך של וכולל 
 סיווג מחדש.  (8)
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 ( 1)מאוחד  - זרות למדינות חשיפה
 דשים(  במיליוני שקלים חסכומים מדווחים )

 
 

 המדינה 

30  
בספטמבר 

2020 
 חשיפה 
 ( 2)מאזנית

30  
בספטמבר 

2020 
 חשיפה 

 חוץ  
מאזנית  

(2()3()4) 

30  
 פטמברבס

2020 
 חשיפה 
 סך הכל

30  
בספטמבר 

2020 
 חשיפה 

ללא בנק  
 אגוד 

30  
בספטמבר 

2019 
 חשיפה 
 ( 2)מאזנית

30  
בספטמבר 

2019 
 חשיפה 

 חוץ  
מאזנית  

(2()3()4) 

30  
בר בספטמ

2019 
 חשיפה 
 סך הכל

31  
ר  דצמבב

2019 
 חשיפה 
 ( 2)מאזנית

31  
בדצמבר  

2019 
 חשיפה 

 חוץ  
מאזנית  

(2()3()4) 

31  
בדצמבר  

2019 
 פה חשי

 סך הכל
           

 10,586 556 10,030 11,304 406 10,898 15,395 16,017 570 15,447 ארצות הברית
 3,644 2,226 1,418 3,566 2,137 1,429 3,604 3,604 2,072 1,532 צרפת 
 3,054 2,922 132 3,011 2,807 204 2,601 2,601 2,510 91 ה גרמני

 3,156 1,115 2,041 3,361 883 2,478 2,305 3,118 739 2,379 בריטניה
 3,415 1,000 2,415 4,115 1,297 2,818 3,758 4,871 1,482 3,389 אחרות

סך הכל החשיפות למדינות 
 23,855 7,819 16,036 25,357 7,530 17,827 27,663 30,211 7,373 22,838 זרות 

למדינות ת מזה: סך החשיפו
 75 33 42 88 31 57 74 95 46 49 יוון, פורטוגל, ספרד, איטליה 
מזה: סך חשיפות למדינות 

LDC 548 102 650 476 423 91 514 409 83 492 
מזה: סך כל החשיפות 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ( 5)למדינות עם בעיות נזילות
 

 נזילים ונגזרי אשראי.  בטחונות ערבויות,על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת  (1)
 אזני, מוצגים לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, ולפני השפעת ביטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים. מאזני וחוץ מסיכון אשראי  (2)
 .313בנקאי תקין בהתאם להוראות ניהול מגבלות חבות של לווה זניים כפי שחושב לצורך יננסיים חוץ מא במכשירים פ סיכון אשראי (3)
דל"ן  מיליוני שקלים חדשים אשר עיקרו בגין רכישת ביטוח ממבטחי משנה בינלאומיים לתיק ערבויות חוק מכר של לווים בענף הנ  6,001החוץ מאזנית כוללת סך של חשיפה יתרת ה  (4)

המוחל  ( CCFהמרה לאשראי )לפרטים בדבר עדכון מקדם ה   מיליוני שקלים חדשים(.  5,842 - 2019בדצמבר  31ם יוני שקלים חדשים, ליומיל  5,575 - 2019טמבר בספ  30בישראל. )ליום 
 לדוחות הכספיים.   9על ערבויות להבטחת השקעות של רוכשי דירות על פי חוק המכר. ראה ביאור 

שנקבע בנספח  בגינן עולה על סף הדיווח ילות אשר החשיפה המאזנית דינות זרות עם בעיות נזאין לבנק חשיפה למ 2019בדצמבר  31- ו 2019בר בספטמ 30, 2020טמבר בספ 30לימים  (5)
 להוראות הדיווח לציבור. 651בפרק  7
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 זרים פיננסיים  למוסדות  אשראי חשיפת
 נתוני חשיפת הבנק  

 לים חדשים(: וני שק)במילי(  2()1)למוסדות פיננסיים זריםפת הבנק להלן נתוני חשי

 דירוג אשראי חיצוני 

אי סיכון אשר
 ( 3)מאזני

 לפני קיזוז 
 הפקדות 

 בגין הסדרי 
 התחשבנות 

 (5)נטו

סיכון אשראי 
 ( 3)מאזני

 לאחר קיזוז 
 הפקדות 

 בגין הסדרי 
 התחשבנות 

 (6)נטו
 סיכון אשראי 

 (4)ניחוץ מאז

חשיפת אשראי 
 נוכחית

לפני קיזוז  
 הפקדות  

 בגין הסדרי 
 ו התחשבנות נט

חשיפת אשראי 
 נוכחית

 לאחר קיזוז 
 הפקדות 
 דרי בגין הס

 התחשבנות 
 (5)נטו

חשיפת אשראי 
 נוכחית

 ללא בנק אגוד 
 לאחר קיזוז 

 הפקדות 
 בגין הסדרי 

 התחשבנות נטו 

       ( 7)2020בספטמבר  30
AAA  עדAA - 981 921 5,819 6,800 6,740 6,660 

+A  עדA- 1,238 1,238 304 1,542 1,542 384 
+BBB  עד-BBB 118 118 5 123 123 8 
+BB  עדB - 74 74 26 100 100 26 

 -  -  -  -  -  -  - Bנמוך מ: 
 24 24 24 -  24 24 ללא דירוג 

סך הכל חשיפת אשראי  
 7,102 8,529 8,589 6,154 2,375 2,435 למוסדות פיננסיים זרים 

       2019בספטמבר  30
AAA  עדAA - 1,035 992 5,345 6,380 6,337  

+A  עדA- 224 101 277 501 378  
+BBB  עד-BBB 23 13 6 29 19  
+BB  עדB -  -  - 26 26 26  

  -  -  -  -  -  - Bנמוך מ: 
  8 8 -  8 8 ללא דירוג 

סך הכל חשיפת אשראי  
  6,768 6,944 5,654 1,114 1,290 למוסדות פיננסיים זרים 

       2019בדצמבר  31
AAA  עדAA - 756 711 5,616 6,372 6,327  

+A  עדA- 183 112 229 412 341  
+BBB  עד-BBB 11 9 10 21 19  
+BB  עדB -  -  - 26 26 26  

  -  -  -  -  -  - Bנמוך מ: 
  -  10 -  -  10 ללא דירוג 

סך הכל חשיפת אשראי  
  6,713 6,841 5,881 832 960 ות פיננסיים זרים למוסד

הראשונה של   במחציתם בעולם,  בם של מוסדות פיננסים רביצאה ממגפת הקורונה, על מצת של המשבר הכלכלי, כתובעקבות ההשלכות האפשריו
  במהלך   ג.וחלקם אף ספגו הורדות דרו  עלתה תנודתיות מרווחי האשראי במהלך תקופת המשבר. מוסדות פיננסים רבים חוו הורדת אופק דרוג,  2020

 ובהתאםהתקופה,    כלבמהלך    עדיין מגלמת סיכון מוגבר., אם כי המערכת הפיננסית  צבות בשווקים הפיננסייםמסתמנת התיי  2020שי של  הרבעון השלי
תאמה גם ם, לפי פרמטרים שונים, ובהיביצע הבנק ניטור הדוק של כלל מסגרות החשיפה של הבנק, ניתוח ובחינת הסיכונים הרלוונטי,  להתפתחויות

 (.  RIGHT SIZINGיפה השונות )דיים עודכנו מסגרות החשהעסקית מול הצדדים הנג לרמת הפעילות
 בעייתי, נטו.  אין סיכון אשראי 2019בדצמבר   31-ו 2019 בספטמבר 30, 2020 בספטמבר 30 לימיםנכון 

 .חה מיוחדתהינו פגום, נחות או בהשגסיכון אשראי ש - בעייתי  סיכון אשראי
 

ם וגופים בשליטת הגופים הללו. חשיפת הבנק הינה, רובה ככולה, לבנקים  , ברוקרים דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדייפיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים להשקעות דות מוס (1)
 , שוויץ וצרפת. ה, ארצות הברית, גרמניה גליבאנולבנקים להשקעות, הרשומים בעיקרם 

 די אשראי. לאחר ניכוי ההפרשות להפס (2)
 שאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים.שקעות באיגרות חוב, ניירות ערך שנ פיקדונות בבנקים, אשראי לציבור, ה  (3)
יום  למיליוני שקלים חדשים ו  5,575 - 2019בספטמבר  30 )ליום 2020בספטמבר  30קלים חדשים ליום וני שמילי  6,001ים כוללת סך של יתרת החשיפה החוץ מאזנית למוסדות פיננס (4)

ערבויות והתחייבויות  מכר של לווים בענף הנדל"ן בישראל וכן, מיליוני שקלים חדשים( בגין רכישת ביטוח ממבטחי משנה בינלאומיים לתיק ערבויות חוק    5,842 - 2019בדצמבר  31
 צד ג'.    ת למתן אשראי, לרבות ערבויות להבטחת חבות שלנוספו

 נגדיים החתומים על הסכמי התחשבנות נטו.   יבויות בגין מכשירים נגזרים לצדדים מוצג לאחר קיזוז שווי הוגן של התחי (5)
 ם פיננסיים נגזרים. במזומן המהוות בטוחה ונוגעות לעסקאות בגין מכשיריבגין קיזוז ההפקדות   (6)
 נתוני בנק אגוד.   ללכו (7)



 דוח הדירקטוריון וההנהלה 
 2020 בספטמבר 30ליום 

 
 

76 

ממשלות, ואינן כוללות השקעות בניירות    ם ערבות מפורשת ומלאה שללמוסדות פיננסיים שיש להעיל אינן כוללות חשיפות  חשיפות האשראי המוצגות ל
ב.  11ראה ביאור  קרים )מקומיים וזרים(,  מול בנקים ודילרים/ברו  רכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזריםערך מגובי נכסים. למידע נוסף לגבי ה

 ת הכספיים. לדוחו

"שירותים פיננסיים". במסגרת זו נכללים פיקדונות , תחת ענף  לפי ענפי משק  לות גם במסגרת סיכון אשראיחלק מהחשיפות הנכללות בטבלה לעיל נכל
דיות, המשוקללות בהתאם לכללי הוראת ות עתי. עסקאאחרים בגין מכשירים נגזרים , השקעות באיגרות חוב של הציבור ונכסים  י לציבורבבנקים, אשרא

 מסיכון האשראי החוץ מאזני, ואינן נכללות בטבלה לעיל. , נכללות כחלק 313ניהול בנקאי תקין מספר 

מקסימליות תר, את תיאבון הסיכון, קרי, את מגבלות החשיפות הן הייננסיים זרים, קובע דירקטוריון הבנק, ביות למוסדות פת ניהול החשיפבמסגרת מדיניו
גבי כל מדינה ומוסד פיננסי. מגבלות החשיפה נקבעות, בין היתר, על  ם זרים, תוך התאמת גובה החשיפה להערכת הסיכון ללמדינות ולמוסדות פיננסיי

 ן, ובאופן המונע ריכוזיות של החשיפות. הפיננסיים השונים, הערכת הבנק את רמת הסיכו יס דירוג המדינות והמוסדות בס

מחברות הדירוג הבינלאומיות  שלושהחשיפה לכל מוסד פיננסי על בסיס הדירוג האחרון הקיים לאותו מוסד, אשר בוצע על ידי  את היקף    הבנק קובע
יפה מקסימליים  מוסד כוללות היקפי חש. מגבלות החשיפה לכל  למדיניותו  בהתאם  והכל,  ם פיננסיים של המוסד הנבדקהמובילות, ועל בסיס נתוני

לפירעון עבור סוגים שונים של פעילויות ועסקאות. לצורך כך, נלקח בחשבון גם קיומו )או אי קיומו( של הסכם קיזוז לפעולות קסימליים  וחי זמן מוטו
 ת ספציפיות בתחום מגבלות החשיפה. רת המדיניות, מדרג סמכויות לאישורן של עסקאופיננסי. כמו כן נקבע במסג בנגזרים מול אותו מוסד

דירוגים עדכניים לגבי מוסדות פיננסיים להם הוא חשוף, ובהתאם לצורך מתאים את מגבלות החשיפה ואת החשיפה   פרסומם שלעוקב אחר  הבנק  
נטר חשיפות גם במקרים בהם דירוג  ככל שקיים וזמין, לגבי אותם מוסדות, במטרה ל בנק באופן שוטף מידע נוסף  בפועל לדירוג העדכני. כמו כן, בוחן ה

 ת תמונת המצב המלאה. ף בהכרח אאינו משק האשראי

תקופות הבנק מביא בחשבון את מועדי הפירעון של חשיפות האשראי במסגרת צרכי הנזילות של הבנק. פיקדונות כספיים מופקדים בדרך כלל ל
 פות ממושכות יותר. ת ערך הינה לתקווהשקעות בניירו בגין נגזרים קצרות, ואילו חשיפה

 והתפתחותו לדיור האשראי וןסיכ

תמשכת, אי הוודאות המ   לאור הנובעים ממתן אשראי לדיור.  סיכונים    של  הוהפחת  הלניהול, בקרבמסגרת ניהול סיכוני האשראי, נוקט הבנק אמצעים שונים  
יור ן הגלום במתן אשראי לד מעריך את פרופיל הסיכו . עם זאת, הבנק  בינונית – כה כון בתיק מרמת סיכון נמוכה לרמת סיכון נמו סי ה   רמתאת    העלה הבנק  

נמוך באופן יחסי, כנמוך ביחס לסיכון הגלום בתיק האשראי הכולל של הבנק, כתוצאה מפיזור רחב של לקוחות, פיזור גיאוגרפי של נוטלי האשראי, מינוף  
 .וי האשראי בביטחון הנכסי יבוג מעמיקים של טיב הלווים ושל יכולת ההחזר שלהם,  אחרונה עקב הוראות בנק ישראל, נהלי בדיקה  ה   עתשקטן ב 

ם וגורמים  הבנק מבצע באופן שוטף פעילויות לבקרה ולניהול הסיכון הגלום באשראי לדיור, באחריות החטיבה הקמעונאית, החטיבה לבקרת סיכוני
וד(, יל ההלוואה, עשירוני הכנסה וע, יחס החזר, מיקום גאוגרפי, ג LTVון הטמונים בו )כוללת גם ניתוח התיק לפי גורמי הסיכילות זו  בבנק. פענוספים  

בנק  לת.  עור הריביאבטלה ושישיעור ה  קרו על רמת הסיכון של התיק, ובעיקר, השפעתא, הבוחנים את השפעת גורמי המקיצון  שייתרחוביצוע מגוון  
מערך הניטור הקיים  מ חלק מהווה אה וחישוב פוטנציאל ההפסד במקרה של כשל. מודל זהג אשראי לדיור הכולל דירוג לכל הלוודם לדירומודל מתק
 . של הבנק 

 הסיכון בתחום המשכנתאות  ופרופילאבון ית 

יכון המרכזיים. גורמים אלה נבחנים מעת  י לדיור, בהתחשב בגורמי הסאשראי מגבלות שונות על פעילות האשראההבנק קבע במסגרת מדיניות סיכוני 
ומגמת התפתחותו והוראות רגולטוריות של    בפועלפרופיל הסיכון של תיק המשכנתאות  בהתאם מתווספות מגבלות על פי הצורך, קרי, על פי  לעת ו

 . בנק ישראל 
אלה ועים השוטפים. מדדים  וריכוזיות ברמת הביצ  איאשרן הבוחנים היבטי סיכון  במספר רב של מדדי סיכו  מוגדרכנתאות  אבון הסיכון בתחום המשית

)המבטאת את רמת הסיכון של נוטל המשכנתא(, שיעור המימון בהלוואה, מיקום הנכס )סיכון רמיית הסיכון הדיפרנציאלית  כוללים, בין השאר, את פ
)ראה להלן יחס  גיאוגרפי(, מדד איכות האשראי  תמהיל המסלולים   וואה, תקופת ההלוואה,החזר מהכנסה, מטרת ההל  במסגרת בקרת האשראי(, 

 . פיננסי ומגבלות צולבות על שילוב של מספר פרמטריםים, ריבית נורמטיבית, עושר ואה, סוג הנכס, איכות המסמכבהלו
בצע ניטור זה ן שנקבע. בפרט, מתהסיכואבון  ילאורך זמן, לנוכח ת  הבנק מנטר באופן שוטף את פרופיל הסיכון של תיק המשכנתאות, ואת התפתחותו

בועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ובדירקטוריון. מניטור זה עולה כי הבנק,  הלת  בהנ  ןי של הבנק, המוצג ונדומסמך הסיכונים הרבעונבמסגרת  
בכשל,    האובליגוי  יחס החזר להכנסה, שיעורכוללים את שיעורי המימון,  להימצא ברמה נמוכה יחסית. מדדים אלה    ממשיכיםהסיכון המובילים,    מדדי

ק. יצוין, כי שיעור המימון הממוצע של תיק המשכנתאות ון המצביע על איכות החיתום הגבוהה בבנהפיגור בהלוואות חדשות )בנות שנה(, נתרט שיעורי  ובפ
(. הבנק אומד,  להלן   הרחבה  ראה  -  האשראי  ןתמ  בעת  המימון  שיעור  את  ף שקהמ )שיעור    53.1%-( עומד על כ2020  ספטמברשל הבנק )לסוף חודש  

  יתרות   מול  אל,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  אומדן  פי  על  הנכסים  בערכי  השינויים  על  סבהתבס,  זאת,  בתיק"אמיתי"  הימון  וסף, את שיעור המבנ
 מחזקים  אלה  נתונים.  בתיק  המשכנתאות  במלאי  הגלומה,  הדיור  במחירי  תמשכהמת  העלייה  עקב,  המקורי  המימון  משיעור  נמוך  זה  שיעור.  הנוכחיות  התיק

. בנוסף, בוחן הבנק באופן  נמוך  הוא,  הדיור  במחירי  מהותית  ירידה  של  בתרחיש  גם,  שכנתאותמה  תיק  בגין  לבנק  ההפסד  פוטנציאל  כי  הבנק  הערכת  תא
  כי רמת   צביעותמבחני הקיצון מ  תוצאות  .תלוגיומתודו  במספרקרו,  אבתנאי המ, כולל תחת שינוי מהותי  קיצוןסדיר את תיק המשכנתאות שלו בתנאי  

 .הינו נמוך במשקמאירוע קיצון חמור  של התיק נמצאת בירידה וכי פוטנציאל הנזק הסיכון
 

 הקורונה  נגיף התפשטות 

בהנחיות בנק ישראל לויות שננקטו נעשו בהתחשב  לנוכח אירוע נגיף הקורונה, נערך הבנק לתת מענה לסוגיות בתחום ביצוע וניהול משכנתאות. הפעי
 . ך ניטור הסיכונים והתאמת מדיניות האשראילתמוך ולסייע ללקוחותינו בעת המשבר, תו מנת עלת )לרבות הקלות שניתנו( וזא

ם להשפיע על רמת הסיכון  דוק אחר התפתחויות והשפעות התפשטות מגפת הקורונה על לקוחותיו, תוך שימת לב לגורמים העשוייעוקב באופן ה  הבנק
תוך התחשבות בהכנסה טרום    תשלום  אלל   חופשה שור הלוואה כך שיתחשבו בלקוחות הנמצאים ביק המשכנתאות. בוצעו התאמות בקריטריונים לאיבת

 ישראל.  המשבר ובכפוף להנחיות בנק
של מתווה בנק ישראל   וניםלקית או מלאה לפי העדכלקבל דחיית תשלומים ח  יועל מנת לסייע ללקוחות להם הלוואה בבנק, אפשר הבנק ללקוחות

בנק מנטר באופן חודשים(. ה  6דחייה עד    –ת שטרם דחו תשלומים  ; לקוחו2020בדצמבר    31הארכה נוספת עד ליום    –ים  )לקוחות שכבר דחו תשלומ
 .עודשיעור המימון ו, פרופיל הלווים, ומיםהתשל דחיית, כמות הבקשות, תקופת שנדחהסכום השוטף את הפעילות בנושא: 
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 : ודגאבנק  נתוני ללא, ות במגזר משקי הביתמתן המשכנתאלהלן היקפי 

 היקפי ביצוע )במיליוני שקלים חדשים( 
 באחוזים שיעור שינוי 2019 תשעה חודשים 2020 תשעה חודשים 

    מטרה( משכנתאות שבוצעו )לדיור ולכל 
 8.8 17,634 19,190 ק מכספי הבנ

    וצר: י האמכספ
 (6.2) 276 259 הלוואות מוכוונות 

 35.4 65 88 הלוואות עומדות ומענקים 
 8.7 17,975 19,537 דשות לוואות חסך הכל ה

 67.3 2,394 4,005 הלוואות שמוחזרו 
 15.6 20,369 23,542 סך הכל ביצועים

 10.6 34,235 37,851 מספר לווים )כולל מיחזורים( 
 

 )במיליוני שקלים חדשים(:   2020 בספטמבר 30 ליום (1)פייני סיכון שונים בתיק ההלוואות לדיורם בדבר מאלהלן פרטי

שיעור 
 מימון 

 שיעור ההחזר 
 מההכנסה 

 הקבועה

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
   3עד 
 שים חוד

  ( 2)גיל ההלוואה
שחלף  )הזמן 

ועד מתן  ממ
 ההלוואה(

 חודשים 3
 עד שנה 

  ( 2)ל ההלוואהיג
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 שנים 1-2

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 שנים 2-5

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 שנים 5-10

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  

מועד מתן  מ
 ואה(ההלו

   שנים 10
 ומעלה 

 סך הכל 
ללא בנק  

 ל סך הכ אגוד  בנק אגוד 
 81,639 8,107 21,208 27,915 12,269 9,423 2,717 35%עד  60%עד 

7,811 103,945  35%-50% 329 792 1,056 3,645 5,129 1,789 12,740 
 50%-80%  - 2 1 8 968 612 1,591 
 164 90 73 -  1 -  -  80%מעל  

 40,885 2,101 10,372 13,710 6,614 6,112 1,976 35%עד  75%-60%

2,295 48,495  35%-50% 196 497 438 1,487 1,740 531 4,889 
 50%-80%  -  -  - 2 229 166 397 
 29 26 3 -  -  -  -  80%מעל  

 2,014 994 538 210 139 99 34 35%עד  75%מעל 

101 2,689  35%-50% 1 5 8 17 118 298 447 
 50%-80%  -  -  - 1 12 94 107 
 20 17 3 -  -  -  -  80%מעל  

 155,129 10,207 144,922 14,825 40,393 46,995 20,526 16,930 5,253  סך הכל 
          מזה )ללא נתוני בנק אגוד(: 

 

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
   3עד 

 חודשים 

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 חודשים 3
 עד שנה 

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 הלוואה(ה
 שנים 1-2

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 שנים 2-5

  ( 2)גיל ההלוואה
)הזמן שחלף  
ממועד מתן  

 ההלוואה(
 שנים 5-10

  ( 2)גיל ההלוואה
שחלף   זמן)ה

ממועד מתן  
 ה(ההלווא

 שנים   10
 ומעלה 

 סך הכל 
ללא בנק  

 סך הכל  אגוד  בנק אגוד 
הלוואות שניתנו בסכום  

מיליון   2-מקורי גבוה מ
   8,380 431 1,941 2,827 1,383 1,315 483 שקלים חדשים

   5.8% 2.9% 4.8% 6.0% 6.7% 7.8% 9.2% אחוז מסך האשראי לדיור 
          : הלוואות בריבית משתנה

   44,102 6,157 11,918 13,173 6,133 5,191 1,530 בית פריים צמודות ברילא 
   4,087 2,917 1,066 49 40 9 6 (3)צמודות למדד

   4,104 545 1,149 1,273 664 340 133 (3)במטבע חוץ
   52,293 9,619 14,133 14,495 6,837 5,540 1,669 סך הכל 

הלוואות לא צמודות  
מסך  ית פריים בריב

   30.4% 41.5% 29.5% 28.0% 29.9% 30.7% 29.1% האשראי לדיור 
הלוואות צמודות למדד  

בריבית משתנה מסך  
   2.8% 19.7% 2.6% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% י לדיור האשרא

הלוואות בשיעור מימון  
מסך   75%-גבוה מ

   1.8% 9.5% 1.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% האשראי לדיור 
 

 לפי עומק הפיגור.  הלוואות לדיור לאחר הפרשה  יתרת (1)
והן כוללות באותה קבוצת גיל גם את יתרות האשראי שניתנו בפועל   הביצוע הראשון של ההלוואה, ות גיל' בהתאם למועד בו החללעיל מחולקות ל'קבוצ יתרות האשראי המוצגות (2)

 בתקופות מאוחרות יותר. 
 ההלוואה.   המקורי של העמדת  יתרת ההלוואה משויכת למועד ים את גיל ההלוואה, כלומרנשבנוסף, מחזורים של הלוואות, אינם מ  
 באחריות המדינה ומוחזרו להלוואות באחריות הבנק.  הלוואות "מוכוונות" שהועמדו במקורן אופן טיפול זה רלוונטי גם למחזור של 

 שנים )ולא עד בכלל(.  5ד ור הריבית בתדירות של עשיעכן  בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, נכללות הלוואות בהן מתעד (3)
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 י לדיור של הבנק מאפייני תיק האשרא

ת הסיכון הספציפי בכל הלוואה באמצעות בחינת מאפיינים שונים. מאפיינים  בוססת על גישה שמרנית, תוך הגבלמדיניות הבנק בתחום המשכנתאות מ 
ים של שינוי כולת הלווה לעמוד בהחזרים השוטפים גם בתרחישהכנסה הקבועה של הלווה, ויאלה כוללים את שיעור המימון, שיעור ההחזר ביחס ל

חד או יותר מהסטנדרטים שקבע הבנק למאפיינים האמורים, מחייב הבנק  בעלות מאפיינים שאינם עומדים בא ית. במקרים בהם ניתנות הלוואות  בריב
ונות, לאור על הכנסה שוטפת של הלווה, ועוד. בשנים האחר  ת החזר מוכחת שאינה מבוססתאת קיומם של חיזוקים אחרים, כגון ערבים להלוואה, יכול

את האמצעים הננקטים לניטור וצמצום הסיכון, באופן שבא לידי ביטוי  יחסית ששוררת במשק, הגביר הבנק  בות בשוק הדיור והריבית הנמוכה  ההתרח
 . ( 2020 בספטמבר 30ן נכונים ליום )כל הנתונים להלפורט להלן בירידה משמעותית במאפייני הסיכון של ההלוואות, כפי שי

 ון שיעור המימ

מון )היחס שבין סכום ההלוואה לבין שווי הנכס  ור הסיכון בתיק האשראי לדיור הינו שיעור המיאחד הפרמטרים המרכזיים המשמשים את הבנק למזע
 המשמש כביטחון(.  

  30  ביום  52.5%-ל  בהשוואה  ,אגוד(  בנק  ללא  53.1%)  53.2%מד על  וע  2020  בספטמבר  30ליום    צהבקבושיעור המימון הממוצע של תיק המשכנתאות  
  144.9)  שקלים חדשים  ימיליארד  155.1. מתוך היקפו הכולל של תיק האשראי של הבנק, בסך  2019בדצמבר    31  יוםל  52.7%-לו  2019  בספטמבר

ת ההלוואה גם במקרה  טיח א, המבאגוד(בנק  ללא   98.2%) 75%-מקורי נמוך מ  וןיעור מימניתן בש  98.3%-, כאגוד(  בנק  ללא  שקלים חדשים  ימיליארד
 בשווי הנכס המשמש לביטחון.  25%קיצון של ירידה של 

מקטינים את יתרת  שיעור המימון בדיווח זה הינו שיעור המימון ההיסטורי שחושב במועד אישור ההלוואה, והוא אינו מביא בחשבון פירעונות שוטפים, ה
ומנגד צמצום יתרות ההלוואות בגין  ,  2008ותית במחירי הדיור החל מסוף שנת  ייה המשמעטחון. העלינכסים המשמשים כבושינויים בשווי הההלוואה,  

כסים על פי אומדן  ונות השוטפים, מביאים לירידה בשיעור המימון ה"אמיתי", העדכני להיום, וכאמור לעיל, בהתבסס על השינויים בערכי הנהפירע
גבוה   עור מימוןההלוואות שניתנו בשי  מימון ההיסטורי. היקףות. שיעור זה נמוך משיעור ה, אל מול יתרות התיק הנוכחירכזית לסטטיסטיקההלשכה המ 

 ור. בלבד מתיק ההלוואות לדי 0.2%-שקלים חדשים, המהווים כ ימיליארד 0.3-בשנתיים האחרונות, מגיע ל 75%-מ

  בעקבות  הנכס  ערך  לש  עדכון  ללא) עדכניות  לסילוק  ביתרות  בהתחשב,  2020  בספטמבר  30  ליום  הבנק  של  הממוצע  המימון   ורשיע  כי  זה  בהקשר  יצוין
 לוואות הב, 6%-כ של בשיעור, שנים  5 עד שנה שגילן בהלוואות. 4%- כ של  בשיעור, שנה עד שגילן בהלוואות: כדלקמן יורד היה( הדיור במחירי שינויים
 . 11%- כ של בשיעור, ההלוואות כל בסךו 19%-כ  של בשיעור ,שנים 5 מעל שגילן

)מ  שיעור ההלוואות שניתנו בשיעור מימון   0.6%באשראי שניתן לפני שנה ועד שנתיים,    0.7%  הינו( מסך תיק האשראי לדיור של הבנק  75%-גבוה 
 . 2020 שנת  של לישישה ברבעוןבאשראי שניתן  0.7%-חודשים ועד שנה, ו 3באשראי שניתן לפני 

 ועה שיעור ההחזר מההכנסה הקב

בעת אישור משכנתא, , בנוסף על כך,  לכןעצמו.    הביטחון של ההלוואה, ללא קשר למאפייני הלווהשיעור המימון בהלוואה לדיור משמש מדד למידת  
ההכנסה צעות חישוב שיעור ההחזר החודשי מתוך סדרם, בעיקר באמההלוואה כ השוטפים שלמחייב הבנק את הלווה להציג יכולת לעמוד בפירעונות 

 הקבועה של הלווה. 

מתוך תיק המשכנתאות של הבנק ניתן ללווים   85.9%- כ  ללא בנק אגוד(.  25.6%)   25.8%  הוא  י לדיור של הבנקשיעור ההחזר הממוצע בתיק האשרא 
 35%החזר של  מתיק המשכנתאות ניתן ללווים בעלי שיעור    12.5%- (. כ23%- ללווים אלה: כ  )שיעור ההחזר הממוצע  35%- ששיעור ההחזר שלהם נמוך מ

)שיעור ההחזר   80%עד    50%מתוך המשכנתאות ניתן ללווים בעלי שיעור החזר של    1.4%-(. כ39.2%-אלה: כללווים    )שיעור ההחזר הממוצע  50%עד  
 (. 92.1%-)שיעור ההחזר הממוצע ללווים אלה: כ  80%-גבוה מבעלי שיעור החזר  בלבד ניתנו ללווים  0.1%-( וכ59.4%הממוצע ללווים אלה: 

 . 35%-הנמוך מר החזר מהכנסה מרבית תיק האשראי לדיור הינו בשיעובבנק אגוד 

מבוססת בהכרח  ההלוואות ששיעור ההחזר בהן גבוה, הינן הלוואות הניתנות ללווים בעלי היקף גדול של רכוש נוסף, ואשר יכולת ההחזר שלהם אינה  
עבר לנכס פים להלוואה, משמעותי פחות, או בהתקיים חיזוקים נוסעור ההחזר מד שלגביה שיופת, ללווים בעלי הכנסה גבוהה מאעל הכנסה שוט

 הממושכן וליכולת ההחזר של הלווה עצמו, כגון ערבים בעלי איתנות פיננסית.

 הלוואות בריבית משתנה

וואות לא צמוד )הלהצמוד )מדד, מטבע חוץ( והן במסלול ה  הכוללות חלק בריבית משתנה הן במסלול  ואות לדיורהבנק מאפשר ללקוחותיו ליטול הלו
 ת(. שקליו

בנוסף  ומסך ההלוואה לכל היותר,    33%- שנים ל  5על הבנקים הגביל את חלק ההלוואה שניתן בריבית שעשויה להשתנות במהלך תקופה של    הפיקוח
, וזאת ללא תלות בתדירות  67%עולה על  ההלוואה בריבית משתנה לבין סך ההלוואה  בין חלק    בהן היחס  דיורוואות לתאגיד בנקאי לא יאשר הל  כיקבע  

 . נוי הריביתשי
להימנע  והאופן בו ניתן לצמצם או    הבנק מעמיד לרשות לקוחותיו את הידע והמומחיות של עובדיו לצורך הבנת הסיכונים בהלוואה בריבית משתנה

 על הרכב ההלוואה.  חס משקל ראוי לסיכון זה ולנהוג בזהירות בהחלטתם מסיכון זה. הבנק מייעץ ללקוחותיו ליי 

  שים שקלים חד  ימיליארד  14-תנו בשנתיים האחרונות, המהוות את מרכיב הסיכון העיקרי במשכנתאות אלה, מגיע להיקף ההלוואות צמודות הפריים שני
 . וואות לדיורתיק ההלבלבד מ 8.9%-, המהווים כללא בנק אגוד( חדשיםשקלים  מיליארדי 12.9)

לאישורי הלוואות במסלולים אחרים בריבית משתנה, בוחן הבנק את יכולת ההחזר  ריים, בדומה  ר הלוואה לא צמודה בריבית פעם זאת, יצוין כי לפני אישו
 מטיבית"."ריבית נור לשיעורהפריים  עור ריביתישל הלווה בתרחיש בו יעלה ש

 היקף ההלוואה  

גבהיקף ההלוואות שנתן   מקורי   8.4)  שקלים חדשים  מיליארדי  9.2-ל   2020  בספטמבר  30  ביום הגיע  שקלים חדשים    מיליוני  2-וה מהבנק בסכום 
 . בלבד מתיק האשראי לדיור של הבנק 5.8%-, המהווים כללא בנק אגוד(  שקלים חדשים מיליארדי
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 רשה לפי עומק הפיגור  פה

 ראי לפי עומק פיגור לפי הנספחה מזערית להפסדי אש שבגינן נעשתה הפרש ורדיפסדי אשראי של הלוואות ללהלן פרטים על ההפרשה לה
 )במיליוני שקלים חדשים(:  2020 בספטמבר 30, ליום 314פר להוראות ניהול בנקאי תקין מס

 
   כולל בנק אגוד - עומק הפיגור

 

 בפיגור של  
 ימים   30

   89ועד 
 ( 1)םימי

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
 ימים   90

 6ועד 
 חודשים 

בפיגור של  
ם או  יו 90

 יותר
   6מעל 

 חודשים 
 15עד 

 חודשים 

ל  בפיגור ש
או    יום 90

 יותר
   15מעל 

 חודשים 
 33עד 

 חודשים 

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
   33מעל 

 חודשים 

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
 סך הכל 

 90מעל 
 ימים

 יתרות בגין  
 הלוואות 

 ורבפיג
 סך הכל  (2)שמוחזרו

 296 35 252 197 19 14 22 9 סכום בפיגור 
 116 7 109 108 1 -  -  -  ( 3)מזה: יתרת ההפרשה לריבית

 1,761 73 1,193 142 128 186 737 495 רשומהיתרת חוב 
 224 38 186 103 57 26 -  -  ( 4) יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

 1,537 35 1,007 39 71 160 737 495 יתרת חוב נטו 

  בנק אגוד ללא - מק הפיגורוע
 

 

 בפיגור של  
 ימים   30

   89ועד 
 ( 1)ימים

בפיגור של  
יום או   90
 ריות
 ימים   90

 6ועד 
 חודשים 

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
   6מעל 

 חודשים 
 15עד 

 חודשים 

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
   15מעל 

 חודשים 
 33עד 

 חודשים 

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
   33מעל 
 ים חודש

בפיגור של  
יום או   90

 יותר
 סך הכל 

 90מעל 
 ימים

 יתרות בגין  
 הלוואות 
 בפיגור

 כל ה סך (2)שמוחזרו
 292 35 248 195 19 13 21 9 סכום בפיגור 

 115 7 108 107 1 -  -  -  ( 3)מזה: יתרת ההפרשה לריבית
 1,697 73 1,151 141 127 171 712 473 רשומהיתרת חוב 

 224 38 186 103 57 26 -  -  ( 4) אשראייתרת ההפרשה להפסדי 
 1,473 35 965 38 70 145 712 473 טו חוב ניתרת 

 

 תאם להוראות הדיווח לציבור, לא כולל יתרת הלוואות לדיור שעומק הפיגור בהן הוא עד חודשיים.ה ב (1)
 גין יתרת ההלוואות שטרם הגיע מועד פירעונן. עשה שינוי בלוח הסילוקין בנחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נהלוואות בהן  (2)
 בגין ריבית על סכומים שבפיגור. (3)
 רשה לריבית.  יתרת ההפלא כולל  (4)

 
 

 הבנק.  של באתר האינטרנט 2019לשנת  הסיכונים דוח ראה, לדיור  אשראיה סיכון בדבר נוספים לפרטים
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 תפעולי  סיכון

 והתפתחותו  הסיכוןתיאור 

יים, אנשים, מערכות או כתוצאה מאירועים  מכשל של תהליכים פנימ  כתוצאה מאי נאותות או   די בנק ישראל כסיכון להפסדהסיכון התפעולי מוגדר על י
 חיצוניים. 

  ואת ,  ההגנה  קווי  של  ותחריוהא  הסמכות  תחומי  את  פרטתמה  התאגידי  הממשלהגדרה של    הכוללת,  תפעוליים  סיכונים  לניהול  מסגרת  הגדירהבנק  
 . בבנק התפעוליים הסיכונים לניהול נאותה תרבות הטמעת של חשיבותה

ון התפעולי בבנק מטופל באופן אקטיבי ובמטרה לתמוך בפעילות היחידות העסקיות, לשפר את התהליכים העסקיים העיקריים הכרוכים בפעילותם,  יכהס
 ים הצפויים מהסיכון התפעולי.למזער את ההפסדיל את הערך העסקי, ולא רק ועל ידי כך, להגד

י נותרה בינונית. הבנק שמר על רמה נמוכה של הפסדים בגין אירועי , רמת הסיכון התפעול2020השלישי של שנת    ברבעוןו  הקורונה  תקופת  במהלך
העלול להיגרם מהתממשות סיכונים תפעוליים.  מייצגת את פוטנציאל הנזק    כשל תפעוליים ולא חלו בפועל אירועים תפעוליים מהותיים. רמת הסיכון

דגש על שדרוג המערכת המיכונית לניהול סקרי הסיכונים, והמשך פעילות  יכונים התפעוליים, ב הניהול והבקרה של הסשכת הפעילות לשיפור הניטור,  נמ
 .  לזיהוי וניתוח רוחבי והגברת המודעות לסיכונים התפעוליים השונים

ת ש מאי, מרבי. במהלך חודבחירום  ת לפעילו  בהתאמה   בתקשורת  קאותנב  בתחומי  בעיקר  התפעול  בתהליכי  והקלות  ייםנושי  אושרו,  המשבר  בתקופת
 . ההקלות בוטלו בשל החזרה לשגרה

 עסקית  המשכיות 

 בנושא ניהול המשכיות עסקית.  355הבנק מיישם את הוראת ניהול בנקאי תקין 
, עבודה  עקרונות  לקבוע  בכדי  מורחב  מצב  חדר  סכונ,  בבנק  הכוננות  רמת  הועלתה,  הקורונה  נגיף  התפשטות  עם  הבנק  מודדותהתמה  כחלק  מרץ   בחודש

מסהאירוע   לתפעול  הרלוונטיים  הגורמים  בהשתתפות  זה  במצב  השוטפת  הפעילות  לניהול"קורונה"    פורום  םוהוק בוצעו  זו  במסגרת  פעולות    פר. 
  שירותים חיוניים ומעבר לעבודה מרחוקבמטרה לשמור על רציפות תפקודית של    הבנק  דותיחי  של  פעילות  פיצול:  היתר  בין להתמודדות עם האירוע,  

 התשתית הטכנולוגית שבידי הבנק.  בדים באמצעותשל חלק מהעו
  לש   במתכונת  לפעול  ממשיך  נקבה.  ותפעולית  עסקית  רציפות  על  שמירה  תוך ",  הקורונה  נגיף"בצל    פעילות  במתכונת  הבנק  פועל  ואילך  אפריל  מחודש

 חברתי  ריחוק  על  לשמירה  מפורטות  עבודה  חיותנה  על  הקפדה  כולל  ובסניפים  הבנקאות  במרכזי  סולותפק  של  במתכונת  ועבודה  קריטיות   יחידות  פיצול
  ת הצורך נעשה שימוש בתשתית תחלואה או הדבקה בסניפים וביחידות המטה ומועד החזרה לעבודה, במיד  קרימ  אחר  סדור  מעקב  מקיים  הבנק.  ינהוהגי

במהע ומהיר.  סדור  תהליך  באמצעות  מרחוק  הרבעון  בודה    הן VC  (Video-Conference  )-ה  ותמערכ  הרחבת  של  מהלך  הבנק   השלים  השלישילך 
 . מסכים ושיתוף'אטים צ לניהול מערכת גם  נפרסה זה למהלך וכנגזרת לבנק  מחוץ  גורמים  מול גם התקשורת שיפור לצורך החיצוניות והן הפנימיות

  תחת   גם  שרות  ולספק  להמשיך  תםיכול  את   והעריך וביטחון  לוגיסטיקה,  מחשוב  בהיבטי  הקריטיים   הספקים   את  הבנק  מיפה  שרות   ונותני  ספקים  בנושא
 .הקיימות המגבלות
  וביצוע   העסקית  ההמשכיות  יתתוכנ  עדכון  המשך  זה  ובכלל  עסקית  המשכיות  בנושא  התרגול  ותוכנית  העבודה  תוכנית  ביישום  הבנק  ממשיך  במקביל
 . וטכנולוגיים תרגולים

ובנק אגוד בשגרת קורונה, כולל קבלת דיווח יומי בדבר עובדים    הבי  בנקמעקב אחר פעילות    של  סדור  תהליך  הבנק  מקיים  קבוצתית  בקרה  בעניין
 . ץ לאר בחוץ  בנקחולים/מבודדים ואירועים חריגים. באופן דומה מתקיים מעקב אחר תפקוד שלוחות 

  ומסקנותיו  זה  מקיף  יךתהל.  אירע  שאכן  השני  הגל  לקראת  והיערכות(  1)גל    הקורונה  משבר   בעקבות  לקחים  הפקת  של  מקיף  ךליתה  ביצע  הבנק  כי  יצוין
  רציפות   והמשך  מוכנותו  לשיפור  שוטף  באופן  פועל  הבנק.  זה  לנושא  מערכתית  התייחסות   העביר  אשר,  ישראל  לבנק  והועברו  הבנק  בדירקטוריון   נדונו

 .הולמת עסקית
 . לעיל הבנק קבוצת בעסקי מהותיים אירועים פרק גם ראה, נוספים םלפרטי

 הסייבר והגנת  מידע אבטחת 

  הגנת סיכון אבטחת מידע הינו סיכון הנובע מליקויים בהגנה על מערכות המחשב של הבנק והמידע הנכלל בהן. סיכון    -טחת מידע וסייבר  ן אבסיכו
 נימיים לבנק. המחשב על ידי או מטעם יריבים חיצוניים או פ מערכות בו מתבצעת תקיפה שלסייבר נובע מאירוע ה

ניהול הגנת הס  361הוראה   ווה עקרונות לניהול נאות של סיכוני סייבר באופן המחייב הרחבה והתאמה של המסגרת לניהול סיכוני , מתייברבנושא 
ונקבעו קווי    רה בבנק אסטרטגיה ומדיניות הגנת סייבר מקיפההגנה הנדרשות. בהתאמה, אושטכנולוגית המידע, בהיבט תפיסת מרחב האיום ויכולות ה

הגנת סייבר הכפוף למנהל החטיבה לבקרת סיכונים ובאחריותו, בין היתר, קביעת מדיניות אבטחת המידע  דע ות מיההגנה ליישומה, מונה מנהל אבטח
יישום תכנית עבודה להגנת הסייווהגנת הסייבר בבנק, פיתוח ת ת ותהליכי ודה בתחום זה ובחינה של אפקטיביות מערכוהעב  כניתובר, מעקב אחר 
 אבטחת המידע והגנת הסייבר.

  מידע  שליחת אופן, הזדהות מנגנוני זה ובכלל 367 תקין  בנקאי ניהול להוראת בהתאם מידע  אבטחת תהליכי כוללות בבנק הישירה תקאוהבנ מערכות
 . ותחריג פעולות וזיהוי ללקוחות

עות  ד לקוחות )באמצרבעון זה, זוהו מספר ניסיונות הונאה בודדים כנג  נותרה בינונית. במהלך  2020ון השלישי של שנת  הסיכון במהלך הרבע  רמת
,  מנגנוני ההגנה המופעלים בבנק  לאורנגנבו פרטי ההזדהות שלהם לחשבון במטרה לבצע פעולות לא מורשות בחשבונותיהם.    םמתקפות דיוג( במסגרת

 .ותות לא מורשות בחשבונות הלקוח ו לא בוצעו פעולסיונות הונאה אלינ על אף
 פעולות  ולבצע  הלקוחות  את  להונות היכולת  את  ולצמצם  להמשיך מנת  על  הבנק  במערכות  יםפעלהמו  ההגנה  מנגנוני את  ולשפר  לחזק ממשיך  הבנק

 . המתפתח לאיום  שרבהק בבנק הקיימים הלקחים תוהפק התחקור מתהליכי חלק הינן אלו פעולות. בחשבונותיהם מורשות לא
יכולות ומנגנוני הגנה בהתאם להעל בצורה מלאה ורציפה במהלך תקופת הקורונה, תוופמערך אבטחת המידע של הבנק   וחיזוק  תרחבות ך שיפור 

 . האיומים ולצרכים המאתגרים בהם הבנק נדרש לעמוד
תקיפה על העבודה מרחוק, אשר מרחיבה את משטחי הבהיקף    העלייה  בשל  הן ן הסייבר,  כוכי מגפת הקורונה העצימה ברמה עולמית את סי  יצוין

 . שינוילא להתקופה, הותירה את רמת הסיכון בבנק  כל לאורךנאה בחסות המגפה. הפעילות שנקט הבנק הו הארגונים, והן בשל התגברות של ניסיונות
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כות, ביצועים לא נכונים וחוסר תמיכה של  נות וביצועי המערהבנק כתוצאה מליקויים בזמי  כון הנובע מכשל של מערכותיס  -סיכון טכנולוגיית המידע  
 .בצרכים העסקיים של הבנק המערכות 

נים ת של סיכווהתפתחויות טכנולוגיות חדשות  עבמשך השנים האחרונות התרבו הסיכונים הכרוכים בניהול טכנולוגיית המידע, כפונקציה של פיתוח והטמ
כת והיערכות למצב חירום.  ידע מטפלת במצבי כשלים מערכתיים כגון: תקלות מערוגיית המם. לבד ממצב שגרה מסגרת ניהול טכנולואיומים חדשי

ים יים העלולכונים עסקמנת להבטיח לבנק שמירה על רצף פעילות עסקית גם בעת התראה או חירום. בכך ניתן יהיה למזער סיכוני מוניטין וסי  זאת על
 . אלו  להתפתח במצבים

  של   הראשון  ברבעון  הבנק  החל,  חדשה  לטפורמהפל  יהב  בנק  ומעבר  בבנק  הקיימות  המערכות  של  גילן,  הפיננסי  בשוק  הקיימות  ההתפתחויות  לאור
 . המפורט האפיון בבשל ומצוי מתקדם הפרויקט. חדשה  פלטפורמה בסיס על הבנק של ההון שוק  של הליבה מערכת  להחלפת בפרויקט 2019 שנת
 . שנים   3- כ   של   במהלך   מדורג   באופן   תיושם   אשר   CRM- החלפת מערכת ה פרויקט    2019  שנת   של   הרביעי   ברבעון בנק  החל ה כן,    כמו 

לן ביחד: "הנחות"( , המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )לה1968-התשכ"ח   מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
 תממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד. בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להשהובאו 

לוגיה פעלה באופן מלא לתמיכה  ולאורך משבר הקורונה נותרה בעינה. חטיבת הטכנו  2020של שנת    הראשונים  החודשים  תשעתן במהלך  יכוהס  רמת
 . או תקלות מהותיות בתקופה זוו לפעילותו בשגרת החירום. לא חלו אירועים ו/ובצרכים הטכנולוגיים שנדרשמלאה בתפקוד השוטף של הבנק 

אגוד, בתחילת   בנק  רכישתאגוד, ראה בתיאור השפעות  בנק  לאומי בנוגע למערכות המחשוב של  בנק  אגוד לבין  בנק  ת בין  לפרטים בדבר התקשרו
 פרק סקירת הסיכונים.

 משפטי  סיכון

י כולל סיכונים עונשין מהפרות חוזיות ואי הסכמות. הסיכון המשפט  ות ו/או צעדיאה מחשיפה לקנסות, תביעות משפטיסיכון להפסד כתוצ  -י  משפט  סיכון
 גון: לקוחות, ספקים וצדדים שלישיים אחרים(. יפה משפטית בשל התנהלות הבנק עם בעלי העניין השונים שלו )כ הנובעים מחש

ל, לחשיפה לקנסות או צעדי עונשין כתוצאה מוגבשפטי קיומו של הסכם, וכן כולל, אך אינו  אכוף באופן מהעדר אפשרות להמשפטי כולל    הסיכון
טית בשל התנהלות הבנק עם מחזיקי העניין הסיכון המשפטי כולל גם סיכונים הנובעים מחשיפה משפפיקוחית, כמו גם מהסדרים פרטניים.    מפעילות

 חרים(. ת, ספקים וצדדים שלישיים אהשונים שלו )כגון: לקוחו
של מזהות הצד הנגדי, מאופן יצירת  שנובעים למ   ולותיו )כפישוטף את מרכיבי הסיכון המשפטי, את גבהחטיבה המשפטית של הבנק מנתחת באורח  

וכן את מאפייניו   וכדומה(  הפעילוהבטוחות  לקווי  לב  בשים  אליו  והחשיפה  הסיכון  רמת  בחינה של  תוך  הבנקהספציפיים,  השונים של  העסקית   , ת 
 . ידותיו השונותובהתאמה נותנת ייעוץ משפטי שוטף לבנק, על יח

 .  בינונית-נמוכה נותרה המשפטיסיכון ה, רמת 2020 השלישיברבעון 
ונה על כללה, בין היתר, גם בחינת ההשלכות האפשריות של משבר הקור  2020  שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעתבחינת רמת הסיכון המשפטית  

 .י ואיכות ניהולוצא כי, ככלל, אין השפעה על רמת הסיכון המשפטהסיכון המשפטי, ונמ

 המפורט באתר האינטרנט של הבנק.  2019הסיכונים לשנת עולי ראה דוח לפרטים נוספים בדבר הסיכון התפ
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 וריבית  סיכון שוק
 

 והתפתחותו  תיאור הסיכון

עקב שינוי בגורמי הסיכון    זניות הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסיסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאינו הה  -(  Market Risk)  סיכון שוק
 מחירי מניות, סחורות ואינפלציה(. בשוק )שיעורי ריבית, שערי חליפין, 

 כנסות( או לשווי הכלכלי של הבנק, הנובעהינו הסיכון לרווחי הבנק )שינוי בה  -(  Interest Rate Risk in the Banking Bookבתיק הבנקאי )  סיכון ריבית
תזוזות שונות שאינן זהות של עקומים שונים שבהם הבנק משתמש לתמחור וניהול מבנה עקומי הריבית הרלבנטיים לפעילות הבנק,  שינויים בבעיקר, מ

, כתוצאה ממימוש אופציות לפירעון מוקדם, בגין  ם לשינוי במבנה הנכסים וההתחייבויות של הבנקה ששינוי בריבית יכול לגרוהחשיפות שלו, או מהעובד
 נוי ברמת הריבית במשק. שי

  מגייס   דםכנג   אשר,  ארוכים  לטווחים  שימושים  מייצר,  משכנתאות  תיק  המוטה  הבנק  מבנהערי, על פי מדיניות הבנק.  סיכון השוק בתיק הסחיר הינו מז
הרבעון הראשון של שנת   הסיכון בהתאם לפרקטיקה המקובל בעולם. כך, במהלך  ע באופן שוטף, בחינה למתודולוגית אמידתק מבצ. הבנמקורות  הבנק
לכך,  תקבולים עתידיים בגין עמלת פירעון מוקדם הצפויים להתקבל בתרחישים השונים. בהמשך  שיכללו גם    כךשיטות המדידה במעט  עודכנו  ,  2020
 .ידת ריביתרחישי ירסיכון בתהמדידת ירדה 

 . וחד השפעת תיק זה אינה מהותית רמת הבנק המא של הבנק. יחד עם זאת, ב   הינו גבוה מתאבון הסיכון ל בנק אגוד משקף סיכון ש נציין כי, תיק הנוסטרו ש 
 . לן הל הסבר ראה, בינונית-נמוכהברמת סיכון  הינה, 2020 של שנת השלישיהבנק לסיכוני ריבית לרבעון  של החשיפה הערכת

 העקום  אורך  לכל(,  zero coupon)  סיכון  חסרי  םהשקליי  הריבית  בעקומי  בעלייה   השלישי  הרבעון  ןפייהתא,  בארץ   הקורונה  משבר  התפשטות  בעקבות
  רה בצו המדדית הפוזיציה את הל לנ  ממשיך הבנק. בביקושים צפויה ירידה עקב, האינפלציה בציפיות הירידה נמשכה זה ברבעון.  למדד והצמוד השקלי
 .םנישו תרחישים תחת  חזויה פוזיציה של ובניה יומית ותבתדיר הצמדה מאזן בניית על המתבססת הדוקה

  בתחום  שוטפת  בנקאית  מפעילות  כתוצאה  בעיקר,  השנה  של  השני  לרבעון  ביחס   במקצת  עלו,  קיצון  ותרחישי  רגיל  עסקים  למהלך  הנמדדים  הסיכון  ערכי
 . שנקבע הסיכון מתיאבון נמוכות סיכון ברמות ונעים ,המשכנתאות

 )במיליוני שקלים חדשים(: ללא בנק אגוד( ת הדיווח )במהלך תקופשל קבוצת הבנק  VAR-להלן ערך ה

 

תשעה חודשים  
 ראשונים 

2020 

תשעה חודשים  
 ראשונים 

2019 
 שנת 

2019 
 484 508 746 לסוף התקופה

 )יוני(  626 )יוני(  626 ני( )יו 1,055 התקופה לי במהלך ערך מקסימ
 )מרץ(  431 )מרץ(  431 )ינואר(  443 לך התקופה ערך מינימלי במה

 

 . הקורונה במשבר בתקופתבעיקר כתוצאה מהתנודות החריפות בעקומי הריבית  נבעה VAR-יה בערך הליהע
 צג להלן. מרבית סיכון השוק נובע מסיכון הריבית בתיק הבנקאי, כפי שיו

שנחזה. מספר    VAR-ה  מקרה אחד שבו ההפסד היומי עלה על ערך  על  מצביעותאנליטי  -ההיסטורי  VAR-על מודל ה  Back-Testing-בחינת ה  תוצאות
 . VAR-מקרים זה עומד בקריטריונים, כפי שהוגדרו על ידי ועדת באזל, לבחינת איכות מודל ה

 הבנקאי בתיק הריבית סיכון ניתוח

 : ()במיליוני שקלים חדשים EVEוי הכלכלי של התיק הבנקאי במונחי על השו 2%-תזוזה מקבילה של העקום ב( 1)לן השפעתהל

 כולל בנק אגוד  -  שינוי בשווי הוגן - 2020בספטמבר  30

 
 מטבע ישראלי 

 צמוד לא 
 י מטבע ישראל

 צמוד למדד 
 מטבע חוץ

 דולר
 מטבע חוץ

 סך הכל  אחר אירו
 ( 1,403) 13 38 233 ( 1,506) (181) 2%עלייה של 
 841 (19) (14) (233) 1,289 (182) 2%ירידה של 

 בנק אגוד  ללא -  שינוי בשווי הוגן - 2020בספטמבר  30

 
 מטבע ישראלי 

 צמוד לא 
 מטבע ישראלי 

 צמוד למדד 
 מטבע חוץ

 דולר
 וץמטבע ח

 סך הכל  אחר אירו
 ( 1,137) 13 65 242 ( 1,453) (4) 2%של  עלייה

 579 (19) (41) (242) 1,237 (356) 2% ה שליריד
    שינוי בשווי הוגן - 2019 פטמברבס 30

 
 מטבע ישראלי 

 צמוד לא 
 מטבע ישראלי 

 צמוד למדד 
 מטבע חוץ

 דולר
 מטבע חוץ

 סך הכל  אחר אירו
 (759) 13 76 209 ( 1,545) 488 2%עלייה של 
 (878) (14) (49) (235) 1,080 ( 1,660) 2%ירידה של 

    שינוי בשווי הוגן  - 2019צמבר בד 31

 
 מטבע ישראלי 

 צמוד  לא
 מטבע ישראלי 

 צמוד למדד 
 מטבע חוץ

 דולר
 מטבע חוץ

 סך הכל  אחר אירו
 (798) 12 67 372 ( 1,304) 55 2%עלייה של 
 (865) (12) (40) (401) 799 ( 1,211) 2%ירידה של 

 

 

 . בפועל הריבית ןכוסי ניהול לצורך המשמשים  שוטפים  נתונים סמך ל ע מחושב  (1)

 
 

 הצפויים מפירעון משכנתאות בבנק, נלקחות בחשבון הנחות לגבי שיעור ואופן הסילוקים המוקדמים. יםבמסגרת עריכת התחזית לתזרימ
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יכון  וח סנית שנים לסוגי לקוחות שונים. 4עד  3מים של אם להנחיות באזל, קרי למח"ושב בזכות נפרסו על פי הפרקטיקה המקובלת בהת-יתרות עובר
 הריבית בתיק הבנקאי.

גם    שיכללו  כךהמדידה במעט    שיטות  עודכנוף, בחינה למתודולוגית אמידת הסיכון בהתאם לפרקטיקה המקובל בעולם. כך,  וטמבצע באופן ש  הבנק
 ם השונים. דם הצפויים להתקבל בתרחישיתקבולים עתידיים בגין עמלת פירעון מוק

 .ריבית  ירידת בתרחיש ריבית לירידת בחשיפה ירידה נרשמה, אלו לשינויים  בהמשך

 ניתוח רגישות   – ריבית  סיכון על כמותי מידע

 :שלו מאוחדות  וחברות  הבנק של הפיננסיים המכשירים של (1)מותאם נטו הוגן שווי

 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 שקל
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 ( 2)מט"ח
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 סך הכל 
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 שקל
 ללא בנק אגוד 

  30ום יל
 2020בספטמבר  

 ( 2)מט"ח
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 ל סך הכ
 ללא בנק אגוד 

 11,612 429 11,183 13,589 391 13,198 (1)שווי הוגן נטו מותאם
 10,373 16,676 ( 6,303) 11,404 16,689 ( 5,285) מזה: תיק בנקאי

   

 

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 שקל

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 ( 2)חמט"

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 סך הכל 

בדצמבר   31ליום 
2019 
 שקל

צמבר  בד 31ליום 
2019 
 ( 2)מט"ח

בדצמבר   31ליום 
2019 

 סך הכל 

       
 13,497 295 13,202 13,670 83 13,587 (1)שווי הוגן נטו מותאם

 12,151 14,562 ( 2,411) 12,577 18,915 ( 6,338) מזה: תיק בנקאי
 

 :שלו מאוחדות  וחברות  הבנק של (1)מותאם נטו  ההוגן השווי על ית יבהר בשיעורי שינויים  של תרחישים השפעת 

  2020בספטמבר  30ליום 

 שינויים מקבילים 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 שקל
 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020פטמבר  בס

 ( 2)מט"ח
 לל בנק אגוד וכ

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 סך הכל 
 לל בנק אגוד וכ

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 שקל
 אגוד ללא בנק 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 ( 2)מט"ח
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 סך הכל 
 ללא בנק אגוד 

 426 148 278 319 145 174 1%עלייה במקביל של  
 427 163 264 323 163 160 נקאימזה: תיק ב

 (413) (166) (247) (334) (163) (171) 1%ירידה במקביל של  
 (348) (185) (163) (348) (185) (163) מזה: תיק בנקאי

       שינויים לא מקבילים 

 (405) (34) (371) (428) (19) (409) ( 3)התללה
 926 74 852 830 64 766 ( 4) השטחה

 574 128 446 236 112 124 ח הקצרעליית ריבית בטוו
 (43) (132) 89 303 (116) 419 ירידת ריבית בטווח הקצר

   

 

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 שקל

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 ( 2)מט"ח

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 סך הכל 

בדצמבר   31ליום 
2019 
 שקל

בדצמבר   31ליום 
2019 
 ( 2)מט"ח

בדצמבר   31ליום 
2019 

 סך הכל 

       לים ם מקבישינויי

 359 211 148 510 155 355 1%קביל של  עלייה במ
 374 233 141 512 171 341 אייק בנקמזה: ת

 (915) (200) (715) (467) (168) (299) 1%של   ירידה במקביל
 (951) (242) (709) (468) (183) (285) מזה: תיק בנקאי

       שינויים לא מקבילים 

 (364) (60) (304) (195) 13 (208) ( 3)התללה
 146 111 35 386 33 353 ( 4) ההשטח

 527 180 347 543 115 428 ווח הקצרעליית ריבית בט
 (728) (183) (545) (617) (221) (396) בטווח הקצרירידת ריבית 

 

 דונות לפי דרישה. בדים וייחוס לתקופות של פק שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עו (1)
 ד למטבע חוץ. לרבות מטבע ישראלי צמו (2)
 בריבית בטווח הארוך. ירידה בריבית בטווח הקצר ועליה  (3)
 הקצר וירידה בריבית בטווח הארוך.עלייה בריבית בטווח  (4)
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תיים בתיק המשכנתאות ובתיק הפיקדונות  ריבית לבין תרחישים התנהגועודכנו ההשפעות הצולבות בין תרחישי שינוי    2019ברבעון הרביעי של שנת  
 . ורי ריביתס לרגישות השווי ההוגן המותאם נטו לשינויים בשיעגם ביח

פויים להתקבל פירעון מוקדם הצ  עמלות  בגין  עתידיים  תקבולים  שתכלול  כך,  לעיל  כאמור,  שיטת המדידה  2020  שנת  של  הראשון  ברבעון  עודכנה,  כן  כמו
 נים. חישים השובתר

המוצגים לעיל, בתזוזה מקבילה של העקום (  EVE)כלכלי  המותאם לבין רגישות הערך ה   נטול פי השווי ההוגן  הפער בין חשיפת הבנק לשינויים בריבית ע
 מיליוני שקלים חדשים.  807עומד על  1%-ב

ריביות    הינם עקומי מחירי המעבר ואילו(  EVE)הכלכלי    משמשים לניתוח רגישות הערךעיקר הפער נובע משימוש בעקומי היוון שונים. עקומי ההיוון ה
יכון  ביות בהן היה ניתן לבצע עסקאות דומות בתאריך המאזן והן משקפות את רמת הסהמותאם נטו הינן ריהצגת השווי ההוגן  ההיוון המשמשות לצורך

 הגלומה ללקוח דומה. 
 ות הכספיים. לדוח 15לפרטים נוספים ראה ביאור 

 . 2019 בדצמבר 31 יוםלבדוחות הכספיים  33מכשירים הפיננסיים ראה ביאור הנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של הבדבר הנוסף  לפירוט

 : (1)מריבית  שאינן מימון  הכנסות  ועל  נטו ריבית  הכנסות על הריבית  בשיעורי ייםשינו  של תרחישים השפעת 

 ( 2) שינויים מקבילים

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 הכנסות 
 ריבית 

 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 הכנסות 
 מימון  

 ( 3)שאינן מריבית 
 נק אגוד ל בכול

  30ליום 
 2020ר  בספטמב
 סך הכל 

 כולל בנק אגוד 

  30ליום 
 2020ר  בספטמב
 הכנסות 

 ריבית 
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 2020מבר  בספט

 הכנסות
 מימון  

 ( 3)שאינן מריבית 
 ללא בנק אגוד 

  30ליום 
 2020בספטמבר  

 סך הכל 
 ללא בנק אגוד 

 1,075 110 965 1,227 154 1,073 1%עלייה במקביל של  
 1,070 103 967 1,222 147 1,075 מזה: תיק בנקאי

 115 (113) 228 12 (166) 178 1%ירידה במקביל של  
 123 (105) 228 20 (158) 178 מזה: תיק בנקאי

   

 

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 הכנסות 
 ריבית 

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 הכנסות 
 מימון  

 ( 3)שאינן מריבית 

  30ליום 
 2019בספטמבר  

 סך הכל 

בדצמבר   31ליום 
2019 
 ת הכנסו

 בית רי

בדצמבר   31ליום 
2019 

 הכנסות 
   מימון
 ( 3)נן מריבית שאי

בדצמבר   31ליום 
2019 

 סך הכל 

       ( 2)שינויים מקבילים

 913 246 667 995 423 572 1%עלייה במקביל של  
 836 168 668 1,063 377 686 מזה: תיק בנקאי

 (589) (243) (346) (495) (423) (72) 1%ירידה במקביל של  
 (524) (177) (347) (563) (377) (186) ה: תיק בנקאיזמ

 

 לטווח של שנה.  (1)
 חסרת סיכון.  שינויים בריבית (2)
 הוגן, רווחים )הפסדים( מפעילות באגרות חוב והשפעת צבירת ריבית על פעילות בנגזרים. כולל השפעת שווי  (3)

 ונים לעיל: להלן ההנחות העיקריות שבבסיס הנת 
 לקוחות שונים. שנים לסוגי 4עד  3של  להנחיות באזל, קרי למח"מיםל פי הפרקטיקה המקובלת בהתאם בזכות נפרסו ע יתרות עובר ושב -
. לא מתבצעת קטימה כאמור במגזרי 0%בחישוב רגישות הכנסות הריבית במגזר הלא צמוד, מתבצעת קטימה של הריבית חסרת סיכון ברמה של   -

 חרים. ההצמדה הא
 תבצעת קטימה. שאינן מריבית, לא מ סות מימוןבחישוב רגישות ההכנ -

 לדוחות הכספיים. 15המכשירים הפיננסיים ראה ביאור חישוב השווי ההוגן של בדבר ההנחות ששימשו ל לפירוט נוסף
 . 2019 בדצמבר 31 יוםל בדוחות הכספיים 33ה ביאור נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים רא לפירוט
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 חליפין ושער למדד פהשיהח ניתוח

גידול ,  2020  בספטמבר  30השפעת מס(, ליום    ובמדד המחירים לצרכן )לפניקבוצת הבנק לשינויים בשערי חליפין עיקריים    להלן ניתוח רגישות הון
 : (במיליוני שקלים חדשים) (3)וןחיקה( בה)ש

 

 תרחישים 
 10%עלייה של 

 תרחישים 
 5%עלייה של 

 תרחישים 
 5%ירידה של 

 תרחישים 
 10%ירידה של 

תרחיש קיצון 
 (1)היסטורי

 עלייה מקסימלית 

תרחיש קיצון 
 (1)היסטורי
 קסימלית ירידה מ

 (165.4) 186.8 (1,843.3) (921.7) 883.4 1,764.3 ( 2)מדד
 (8.3) 11.9 (19.5) (9.5) 15.9 31.6 דולר 

 -  -  -  -  0.1 0.1 ליש"ט 
 (0.2) 0.8 0.5 (0.2) 0.7 2.2 יין 

 2.5 (0.1) 9.8 2.2 0.4 0.7 אירו
 0.1 -  0.2 0.1 -  -  פר"ש 

 

 ות.השנים האחרונ 10-ין ושינויים חודשיים במדד בינויים יומיים בשערי החליפתרחישי הקיצון חושבו על בסיס ש (1)
 ( מיליוני שקלים חדשים, בהתאמה. 593)-ו 571המחירים לצרכן הינה במדד  3%רגישות ההון לעלייה ולירידה של  (2)
 כולל בנק אגוד.  (3)

  על   המתבססת  הדוקה  בצורה  המדדית  ציההפוזי את  לנהל  ממשיך  הבנק  .התחזיות  לעומת,  בפועל  באינפלציה  ירידה  נרשמה,  הקורונה  משבר  רקע  על
 . שונים  תרחישים תחת חזויה פוזיציה של ובנייה יומית בתדירות הצמדה זןמא בניית

 וריבית, ראה דוח הסיכונים באתר האינטרנט של הבנק.  שוק סיכון בדבר יםפנוס לפרטים

 מחירי מניות   סיכון
 .דוח הסיכוניםבפרק סיכון השוק ב ראהמחירי מניות,  סיכוןבר לפרטים בד

 . 2019א' בדוחות הכספיים לשנת   15-ו 12כספיים אלה, וכן ביאורים  תבדוחו 5 ביאורמניות בתיק הבנקאי, ראה ר השקעות בלפרטים בדב
 

 ומימון  נזילות סיכון

 תיאור הסיכון והתפתחותו 

 בזמן קצוב ובמחיר סביר. יכולת מימוש נכסיםזמינות המקורות, ונובע מאי הוודאות לגבי הן סיכו - סיכון נזילות
 או עלויות גבוהות מידי לגיוס מקורות. נובע ממחסור במקורות מימוןהסיכון   - ןמימו סיכון

נזילות בנכסים עם נזילות גבוהה,  וך מאמץ למזער הפסדים הנובעים מהשקעת עודפי  נהלה, תות הדירקטוריון וההמנוהל בכפוף למגבל  הנזילותסיכון  
 נמוכה.  אך בעלי תשואה

 .הדירקטוריון ממגבלות חריגות נרשמו לא  2020של שנת  הראשונים החודשים תשעת במהלך
ל החשש  ה להעלאת הכוננות נבעה בשננות מוגברת. ההחלטסיכון הנזילות לכו  בתחוםת  העלה הבנק את רמת הכוננו  2020  פברואר  חודשבמהלך  

 רמת , ממוגברת לצהובה בנזילות הכוננות רמת  הועלתה מרץ  חודש בתחילת. בבורסותשנרשמו החדות  הירידותמ מהתפשטות נגיף הקורונה לישראל, ו
רסות  בשל המשך הירידות החדות בבו  וזאתעתות משבר,  ומר על רמת נזילות נאותה בכוננות הכוללת צעדים אופרטיביים אשר נועדו להבטיח כי הבנק ש

ת לזיהוי ואבחון מצב של אי יציבות במערכת הפיננסי  בבנק  שפותחנסים )מדד  קב אחר השווקים הפיניית המדד המשולב למעבעולם ובפרט בישראל ועל
, מאי  חודש  במחצית,  לשגרה  החזרה  תהליך  םע  שיא.  ייש מערכתי( לשיעורבארץ, המשמש כמדד תומך החלטה להכרזה על מצב כוננות בשל תרח

 . למוגברת חזרה ירדה הכוננות רמת
 . מוגברת רמה על בבנק הכוננות רמת עמדה 2020  שנת של ישיהשל הרבעון כל  במהלך
מידי יום של מספר   יים וחיצוניים(, וכן בחינהתקופה זו הבנק מבצע מעקב שוטף )כולל תוך יומי( אחר אינדיקטורים כמותיים ואיכותיים )פנימ  במהלך

 בכל המגבלות הפנימיות.  ל התרחישים רמת הנזילות נאותה והבנק עומדנים. בכזמן שו יתרחישי לחץ לטווח
  הידועה   בפעילות  ת התחשבו  תוך  וזאת,  נאותים  נזילות  יחסי  על  ולשמור  להמשיך  צפוי  הבנק ,  יותר  ארוכים  זמן  לטווחי   וכן  קצר  לטווח  הנזילות  תכנון  פי  על

 . משבר  למצבי מתאימות הנחות הכוללת הצפויה ובפעילות
, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )להלן ביחד: "הנחות"( 1968-התשכ"ח   יירות ערך,דע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נימ

 . ינם בשליטת הבנק בלבדשלא להתממש בשל גורמים שא שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות

 ט של הבנק. אינטרנבאתר ה 2019 לשנתהסיכונים  יכון הנזילות ראה דוחלפרטים נוספים בדבר ס
 מהותיים. מנוהל כחלק מסיכון הנזילות באמצעות מגבלות דירקטוריון והנהלה על ריכוזיות מקורות המימון, והפחתת התלות בצדדים נגדיים    סיכון המימון 

ופים נות קמעונאיים ועסקיים, פיקדונות ארוכים מגפיקדו  -יציבים ומגוונים לטווחי זמן שונים    הינם מקורות מימון  עיקריים של הבנקמקורות המימון ה
טווחים ארוכים,  יזום לגיוס מקורות ל  באופןפועל ו המימון מקורות לפיזור רבה חשיבות מייחס . הבנק התחייבות וכתבי  חוב רותגיא הנפקות ,פיננסיים וכן

ם המאפשרים ללקוח ליהנות מריבית קדונות עם מאפיינים ייחודייונות הרחב המוצע לציבור הלקוחות על ידי הבנק, פימגוון הפיקד  בין השאר על ידי
  מקורות  יווןגל  בפעילותוהבנק    המשיך  2020  שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעתגבוהה יחסית בטווח הארוך ואופציות לנזילות במהלך התקופה.  

 .מון נותר נמוךות מקורות המיסיכון ריכוזי 2020של שנת  השלישי הרבעון במהלך. הריכוזיות סיכון והפחתת המימון
 לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון, ראה פרק התפתחויות במקורות המימון לעיל.

 הבנק.  נטרנט שלבאתר האי 2019 לשנתיכונים לפרטים נוספים בדבר סיכון המימון ראה דוח הס
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 יחס כיסוי הנזילות

  דירקטוריון, הסיכונים ניהול ממדיניות כחלק.  100% הינה המזערית הרגולטורית  הדרישה", "יחס כיסוי נזילות - 221 תקין בנקאי ניהול וראתהל בהתאם
 על  יעמוד  2020  בשנת  הבוצוהק  הבנק  של  הנזילות   כיסוי  יחס   שיעד  כך  טוריהרגול  המזערי   ליחס  מעבר  ותנוספ  ביטחון  כריות  תישמרנה  כי  קבע  הבנק
 היחס.  בוצתיקוהן על בסיס    הבנקבנפרד, הן ברמת    חוץ   ובמטבע. היחס מנוהל ומדווח בסך כל המטבעות יחדיו  המזעריתשה  מהדרי  5%-ב  הגבוה  שיעור

. הוראה  הדוח לתאריך  דמוקש הימים  90 בתקופת,  היומיות התצפיות כממוצע בדוח  ומדווח  ,יומית מחושב  במאוחד  היחס  והן"סולו"    הבנקאי בתאגיד
 . 342ודלים פנימיים, כנדרש בהוראה  יכון הנזילות תחת מזו הינה בנוסף לניהול ס

, לא נרשמו  . כאמור, במהלך תקופה זו%821-ב  הסתכם  2020של שנת    השלישי( לרבעון  (1)נתוני בנק אגוד  ללא,  יחס כיסוי הנזילות הממוצע )מאוחד
 ת יחס זה.חריגות ממגבלו

 מיליארדי שקלים חדשים.  9.8-בהגדולות בקבוצת הבנק  הסתכמה יתרת שלושת קבוצות המפקידים 2020  בספטמבר 30ליום 
בבנק. יתרת פיקדונות הציבור   הציבור   נות פיקדו   ביתרת  עלייה  חלה   2020  שנת   של   הראשונים   החודשים   תשעת   במהלך   -   בבנק  הנזילות  ומצב   המקורות  גיוס 

 . שקלים חדשים מיליארדי 276.2-ב הסתכמה 2020 בספטמבר 30ם ה ליובקבוצ
ול , גיד 2019בדצמבר    31מיליארדי שקלים חדשים ביום    211.0, לעומת,  מיליארדי שקלים חדשים  239.4- אגוד יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ה בנק    ללא 
לעומת סוף שנת    14.4%ים חדשים, עלייה של  מיליארדי שקל  181.9במגזר זה הגיע לסך של    הציבור  פיקדונות  היקף,  ודצמ  הלא  במגזר.  13.5%של  

, ובמגזר מטבע 2019ת  לעומת סוף שנ  0.4%מיליארדי שקלים חדשים, עלייה של    14.4-. במגזר צמוד המדד הסתכם היקף פיקדונות הציבור ל2019
 . 2019לעומת סוף שנת  14.6%שים, עלייה של לים חדמיליארדי שק  43.1-לה היקף פיקדונות הציבור לחוץ ע

   .כיסוי הנזילות ראה דוח הסיכונים באתר האינטרנט של הבנק  יחסלפרטים נוספים בדבר 
 

 סיכונים אחרים 

 ציות ורגולציה  סיכון

 והתפתחותו  הסיכון ראותי

תי או לנזק תדמיתי, אשר הבנק עלול לספוג  סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד פיננסי מהות  ( הינו הסיכון להטלCompliance Riskיות )ן הצסיכו
 ה מכך שאינו מקיים את "הוראות הציות". כתוצא

 . ןד להלבנפר יםהמוצג  וררט ומימון הון הלבנת וסיכון חוצה גבולות כוןסי את וכן(, Conduct riskסיכון הציות כולל גם את סיכון ההוגנות )
 מנהל סיכון הציות והרגולציה הוא מנהל החטיבה לבקרת סיכונים. קצין הציות הינו האחראי לניהול השוטף של הסיכון.

 בינוני.-נמוךא מוגדר ווה 2020של שנת  ניםהראשו החודשים תשעתלך ללא שינוי במה נותר הציותסיכון 
  תוך,  בתחום  העבודה  תהליכי  וייעול,  הדרכות  קיוםהבקרה,    שיפורשסווגו ברמות הגבוהות,  הסיכון נובעת, בין היתר, מהמשך הטיפול בסיכונים    הערכת
 ים מקי, כן כמוים השונים בעקבות מגפת הקורונה.  ות הרלוונטיות של הרגולטורברבעון הנוכחי, הבנק פעל ליישם את ההורא .טכנולוגים  שיפורים שילוב
 .זו בתקופה להתהוות ליםלוהע ציות סיכוני לנטר במטרה שוטפות בקרות הבנק
 . הכלכלית התחרות ובדיני ערך ניירות בדיני פנימית אכיפה תוכניות לבנק

 בנק. טרנט של הבאתר האינ 2019ים לשנת כונהסיראה דוח סיכון הציות והרגולציה  בדברלפרטים נוספים 

 גבולות  חוצה סיכון

 והתפתחותו  הסיכון תיאור

ורמים  חוק או ג  ות על ידי רשויות, קנסות או סנקציבשל הליכים משפטיים( הוא הסיכון להפסד כספי )לרבות Cross Border Risk)  לותוצה גבוסיכון ח
חייבות את  ן שמקורן במדינות אחרות, בין הוראות המבמוניטין, הנובעים מאי עמידה של הבנק בהוראות די  אחרים בישראל ובמדינות זרות( ולפגיעה

 כלשהו. הבנק בניגוד להוראות דין  יומן עלול להסב לבנק נזקים, או מפעילות בחוץ לארץ של לקוחותהבנק, ובין הוראות שאינן מחייבות אך אי ק
אכיפה אחרים מצד רשויות במדינות זרות, בקשר ת או הליכי , בשל תביעוק, סיכון לנזק, לרבות פגיעה במוניטין סיכון חוצה הגבולות כולל גם, אך לא ר

ם ורשויות זרות, או דין אחר. ומימון טרור, סנקציות של גופים בינלאומיי לקוחות מסוימים של הבנק, חוקי איסור הלבנת הוןעם דיני מס זרים החלים על 
 . חוץ -רץ; בפעילות עם לקוחות תושביבשלוחות הבנק בחוץ לא גםחל  גבולותסיכון חוצה ה

החלים מס אמריקאים,  מדיני  הנגזרות  הנובע מהחובות  הסיכון  את  גם  כולל  הגבולות  חוצה  מחו  סיכון  הבנק  קבוצת  פעילות  לארצות  על    הברית ץ 
(Foreign Account Tax Compliance Act   -  FATCA  וכן ,QI - Qualified Intermediary  הסיכון .)ידי  על  שפורסם  מהתקן  הנגזרות  מהחובות  גם  נובע 

 . OECD (CRS - Common Reporting Standard)-ה ארגון
 .אפסי הינו ותולגב חוצי לסיכונים הבנק של הסיכון תיאבון

את הסיכון, על ידי עדכון נהלים,   מנהל  הבנקבינוני.  -א מוגדר נמוךווה  2020של שנת    יםשונהראהחודשים    בתשעתללא שינוי    נותר  ה הגבולותסיכון חוצ
  במסגרת   הן  הדיווחים  ועלביצ  הנדרשים  בתהליכים  עבודה  שגרות  והגדרתמיכון תהליכי עבודה, קיום הדרכות, פעילות תושבי חוץ בסניפים מתמחים,  

, FACTA- ות ליישום הסכם הלתקנ  דיווחים לרשות המיסים בהתאם של השנה העביר הבנק   במהלך הרבעון השלישי  . CRS-והן במסגרת ה  FACTA-ה
 . CRSוהסכם חילופי המידע בהתאם לתקן 

 של הבנק.  אינטרנט באתר ה 2019לשנת  ראה דוח הסיכונים גבולות חוצה סיכון בדברלפרטים נוספים 
 
 
 
 

 ______________________ 
 . 2020 שנת של  הרביעי לרבעון  הממוצע הנזילות כיסוי  יחס בנתוני מלא   באופן ויכללו 30.09.2020 מיום החל  הקבוצה  בנתוני  שולבו  אגוד בנק  וניתנ (1)
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 טרור ומימון  הון הלבנת סיכון

 והתפתחותו  הסיכון תיאור

, קנסות או סנקציות על ידי רשויות או גורמים אחרים בישראל משפטיים  הליכים  בשל)לרבות    כספי  להפסדנו הסיכון  ומימון טרור הי  ןהו  הלבנת  סיכון
ם הלבנת הון  ת בחובות המוטלות על הבנק בקשר עלהיגרם בשל הפרת הוראות הדין השונות הקשורו גיעה במוניטין, אשר עלוליםובמדינות זרות( ולפ

 מון טרור. ומי
 .ומימון טרור הינו אפסי הון מהלבנת הנובע לסיכון  הקשור בכל הבנק של הסיכון תיאבון

פעילות  המשך  מ,  היתר  בין  נובעת  הסיכון  הערכת   .בינוני-והוא מוגדר נמוך  2020של שנת  החודשים הראשונים    בתשעתי  נותר ללא שינו  הלבנת הון  סיכון
  אירועים   הישנות  מניעת  לצורך  אפקטיביות  פעולות  נקיטת  וכן  וסיווגים  מסמכים  טיובידרכה והטמעה לצד בקרות ממוקדות סיכון,  השל    אינטנסיבית

  שוטפת   הורבצ  פועלת  הון  הלבנת  לאיסור  לרשות  ולדיווחים   ילהגר  בלתי  פעילות  לאיתור(  ןוה  הלבנת  איסור"ה )מערכת  מא  מערכת.  ציות  וכשלי  חריגים
במהלך הרבעון השלישי של השנה העביר הבנק דיווח חצי שנתי לבנק ישראל על סיכוני ציות   .הבנקאית  הפעילות  על  הדוקה  בקרה  ומאפשרת  בסניפים
 . 825תו החדשה לפי הוראת דיווח במתכונ

 באתר האינטרנט של הבנק.   2019הסיכונים לשנת ראה דוח טרור  ןומימו הון הלבנת סיכון בדברלפרטים נוספים 

 מוניטין סיכון

 והתפתחותו  הסיכון תיאור

. משמעותי  ערך  לאובדן  להביא  עשויה  פיננסי   גוף  לש  במוניטין  פגיעה  כי  ללמוד  ניתן   עבר מאירועי,  שכן,  מהותי  כסיכון  הבנק  ידי  על  מופה  המוניטין   סיכון
 במוניטין  היעפג,  כן  כמו.  תפעולי  סיכון  אירוע  התממשות,  כגון,  בבנק  אחרים  סיכונים  מהתממשות  לנבוע  גם  יכול  אך,  עצמאי  סיכון  הינו  המוניטין  כוןיס

 . פיקדונות למשיכת לקוחות  של  גוברת דרישה תהיה במסגרתו, הנזילות וןסיכ, ובפרט, אחרים סיכונים של להתממשות רוםגל  יכולה הבנק

  סות תפי  של  בהיבט ,  בפרט  המוניטין  סיכון  ועל  בכלל  העסקית   הפעילות  על  ובישראל  בעולם  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  את  ובוחן ,  אחר  עוקב  הבנק
 .הבנקאית המערכת כלל כלפי מתפיסות  וכחלק תיפיספצ הבנק כלפי שליליות
 .שוטף באופן  הנושא את ומנטר שיךממ הבנק.  המוניטין סיכון ברמת מהותיחל שינוי   לאזה  בשלבהנהלת הבנק,  להערכת

 באתר האינטרנט של הבנק.  2019לשנת  ראה דוח הסיכוניםסיכון המוניטין   בדברלפרטים נוספים 

 עסקי -אסטרטגי סיכון

 והתפתחותו  הסיכון תיאור

או במוניטין הבנק, הנובע מהחלטות עסקיות שגויות, הטמעה לא   אמת או פוטנציאל עתידי לפגיעה ברווחים, בהון  כון בזמןהינו סי  עסקי-ן אסטרטגיכוסי
גיה שגויה או שהוא לא יוכל לממש את  בסביבה העסקית. קרי, הסיכון שהבנק בחר אסטרטיערכות לא מספקת לשינויים  נאותה של ההחלטות, או בה

את הבנק לנקוט אמצעים שיאפשרו את ניהול הסיכון, תוך    עסקי מחייבת -טגית על פי התכנון. מהותיות הסיכון האסטרטגיית והאסטרכנית העסקוהת
 למנוע את יישום האסטרטגיה. קדים של אירועים, העלולים נקיטת אמצעים להערכה ולזיהוי מ

ית . סטייה מהותלציבור  פורסמו  ועקרונותיה  2016  נובמבר  בחודש  הבנק  יוןבדירקטור  אושרה  אשר,  שנתית  חמש  אסטרטגית  תוכנית  במסגרתפועל    הבנק
 י החטיבה לבקרת סיכונים. יד על ומאותגר כספי ודיווח   דעמי חטיבת ידי על מנוטרדירקטוריון הבנק. הסיכון  אישור אתמאסטרטגיית הבנק מחייבת 

בסיכון האשראי ובהפרשה להפסדי    היעלי  כוללת,  הבנק  של  העסקית  ותוילפע  על  הקורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות  המשק  בפעילות  הפגיעה  השלכות
וכן   הברית.  FED-ה  יביתרו  ישראל  בנק  ריבית  ירידת   עקב,  הבנק  של,  נטו,  ריבית  בהכנסותאפשרית    פגיעהאשראי,  צעד  בארצות  נוקט  ים הבנק 

נוקט הבנק, ראה פרק אירועים מהותיים בעסקי  והצעדים ש  לכותיו. לפרטים נוספים בדבר השלכות התפשטות נגיףלהתמודדות עם המשבר ועם הש
 קבוצת הבנק לעיל.  

  השלכות   מלוא  את  להעריך  תןינ  לא,  הוודאות  חוסר  ולאור  ,זה  בשלב עסקי.  -האסטרטגי  הסיכון  רמת  על  המשבר  השלכות  את  שוטף  באופן  בוחן  הבנק
 . הבנק  פעילות על המשבר

  ברבעון  הדירקטוריון  לאישור  ולהבאתה,  2021-2025  לשנים  חדשה  אסטרטגית  תוכנית  להכנת  להיערך  ההנהלה  את   הבנק  דירקטוריון   להנחיית  בהמשך
 , הרי שלאור משבר הקורונה, ואי 2019יים לשנת חות הכספת הנוכחית כבר בדוהתוכנית האסטרטגי ייעד השגת לאור  זאת כל,  2020 שנת  של השלישי

.  2020שנת    סוףאסטרטגית חדשה לקראת    בתוכנית  לדוןהדירקטוריון    קבע,  אגוד  בבנק  יותהמנ  מלוא  של  הרכישה  השלמתולאור    הוודאות השוררת
 . במשק להתפתחויות בהתאם, בהמשך שיתעדכןמועד זה יכול 

 . של הבנקבאתר האינטרנט  2019ראה דוח הסיכונים לשנת  עסקי–האסטרטגי הסיכון בדברלפרטים נוספים 

 . 2019הדירקטוריון וההנהלה לשנת    בדוח הסיכונים סקירתאה פרק לפרטים נוספים בדבר סיכונים סביבתיים ר
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 ונהלים  בקרות, מדיניות ואומדנים חשבונאיים קריטיים
 
 

 ים מדיניות ואומדנים חשבונאיים קריטי
 

על   הפיקוחשל    להוראות הדיווח לציבור  ובהתאם(  Israeli GAAPאל )וכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישרק ערהבנ  שלהדוחות הכספיים  
 הבנקים והנחיותיו. 

תיים, ההוראות הברית. בנושאים הנותרים, שהם פחות מהו  בארצות  בבנקים  המקובלים  החשבונאות  כללי  על  מבוססות  אלה   הוראות,  הנושאים  בעיקר
 (IFRS)  בינלאומיתקני דיווח כספי    כאשר . (Israeli GAAP)  מקובלים בישראל  חשבונאות  ועל כללי  (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  מבוססות על  

סות בעיקר על כללי ים, נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום ספציפיות, המבוסמאפשרים מספר חלופות, או אינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסו
 ות המקובלים בבנקים בארצות הברית. החשבונא
 . 2019לשנת  יםהכספי דוחותב 1חשבונאית מפורטים בביאור דיניות העיקרי המ

בהנחות, בהערכות ובאומדנים שונים, המשפיעים על הסכומים ועל  יישום כללי החשבונאות על ידי ההנהלה בעת עריכת הדוחות הכספיים כרוך לעיתים  
הפעולות   ת והאומדנים הינם קריטיים למצב הכספי או לתוצאותבמסגרת הדוחות הכספיים. חלק מההנחות, ההערכוהתוצאות העסקיות המדווחים  

ו מידת ההיתכנות של התממשות נושאים השרויים בחוסר בדוחות הכספיים של הקבוצה, וזאת עקב מהותיות הנושא, מורכבות החישובים א  ותהמשתקפ
 ודאות.

 
 אשראי להפסדי רשהפה

ת: השפעה על לקוחות מסוימים שלא ל של קשרים והשפעות הדדיו משק, נובעת ממספר לא מבוטאשראי לשינויים בתנאי הרגישות ההפרשות להפסדי  
יווג בהשגחה מים שנקלעו לקושי שמחייב סבהתחייבויותיהם, ושכתוצאה מכך נערכת בגינם הפרשה ספציפית; השפעה על לקוחות מסוייוכלו לעמוד  

ל האיכותי הנוסף בהפרשה הקבוצתית, דרך הפרמטרים ש   דל שיעור ההפרשה הקבוצתית בגינם; השפעה על הרכיבמיוחדת או נחות, ושכתוצאה מכך ג
כגון  ם משיעור האבטלה והצמיחה, ם חלק מהמודל; השפעה נוספת על הרכיב האיכותי הנוסף, דרך פרמטרים נוספים המושפעיצמיחה ואבטלה המהווי

 לקוחות. היקף רשימות המעקב והדירוג הממוצע של ה
  3יצון הינו לאופק של  על הבנקים למערכת הבנקאית. תרחיש הקתרחיש קיצון אחיד שעורך הפיקוח    –  חודש יוני הבנק ביצע תרחיש מערכתי  במהלך

 ק )בעוצמה פחותה(. התרחיש לוקח בחשבון השפעת והשבתת המש  2020ביעי לשנת  שנים המבוסס על התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה ברבעון הר
 .  ונה על פעילות הבנק, ובכללה ההפרשה להפסדי אשראישינויים עתידיים במצב המשק ובהתפתחות מגפת הקור

 15%  -כ  , ירידה של11%- יע בשיאו לכ, שיעור אבטלה )אבטלה סטנדרטית( שמג2020בשנת    45%-הקיצון מניח, בין היתר, צמיחה שלילית של כ  תרחיש
רשה  בשיא התרחיש( וכו'. תוצאות התרחיש מציגות כי ההפ במדד המניות )  25%-, ירידה של כ5%- מגיע בשיאו לכבמחירי הדיור, פיחות בשער החליפין ש

קצב ,  2021י שקלים חדשים בשנת  מיליארד   1.6-מיליארדי שקלים חדשים, ולכ  1.5- בתרחיש הקיצון עלולה להגיע לכ  2020די אשראי לשנת  להפס
. יצוין, 2020ם לתשעה החודשים הראשונים של  בדוחות הכספיי  0.57%-אי, בהתאמה, וזאת בהשוואה למסך האשר  0.74%-ו  0.70%-הפרשה שנתי של כ

במ חודשכי  מה אוקטובר  הלך  יותר  מחמיר  שהינו  תרחיש  הבנקאית,  למערכת  אחיד  קיצון  תרחיש  הבנקים  על  הפיקוח  הקודמים  פרסם  תרחישים 
התרחיש לבחון את   צמת הפגיעה הכלכלית במשק בשל משבר הקורונה. מטרתוזאת בהתאם להחמרה שחלה במהלך הסגר השני בעושפורסמו,  

    .2020רחיש זה על נתוני הבנק יועברו לבנק ישראל בתחילת חודש דצמבר הפעלת ת עמידות המערכת הבנקאית. תוצאות
 

לציבור    נתוני לציבוראת  לים  כול  ות הכספיים המאוחדיםוחבדהאשראי  פי אומדבנק אגודב  האשראי  לשו, על  לשווי   ויו. האומדןן ראשוני  הראשוני 
 הגידולהושפע מ  אגוד  בנקאומדן הפסדי האשראי ב.  אגודבנק  אשראי, בהתבסס על ההפרשה להפסדי אשראי ב  ציבור כולל אומדן להפסדיהאשראי ל

)  לגידול  והביאש,  נוספים  כלכליים-קרואמ  בפרמטרים  שינוייםמו  באבטלה  מיליוני  48  בסך  בבנק אגוד(  תקבוצתי  הפרשהבאומדן הפסדי האשראי 
 . ני שקלים חדשים בגין השפעת העליה בשיעור האבטלהמיליו 35, מהם חדשים שקלים

 
 עסקים צירופי

ס של עלות הרכישה לבצע ייחו  נדרש הבנק    ASC805להוראות  , הושלמה עסקה לרכישת מניות בנק אגוד על ידי הבנק. בהתאם  2020בספטמבר    30  ביום
 (Provisional)ד הרכישה. בדוחות כספיים אלה בוצע טיפול חשבונאי זמני  ם ממועחודשי  12ויות של בנק אגוד, וזאת בפרק זמן של עד  לנכסים ולהתחייב

 הנכסים של ההוגן השווי  קביעת ורךצל. הבאים םהכספיי בדוחות ןתעודכ ההערכה , אגוד בנק של וההתחייבויות  הנכסיםבהתאם לאומדן ראשוני לשווי 
מפאת פרק הזמן הקצר שחלף ממועד הרכישה ועד לפרסום דוחות כספיים   .דניםואומ  הערכות,  בהנחות  הבנק  השתמש  אגוד  בנק  של  יות וההתחייבו

 . ( במועד האיחוד לראשונהPPA Provisionalהרכישה )עלות    אגוד כאומדן ראשוני, שמרני, לצורך הייחוס הזמני שלבנק  אלה, שימשו היתרות בספרי  
  על  עולה,  העסקים  צירוף  במסגרת  שניטלו   ההתחייבויות  ושל  שנרכשו  לזיהוי  ניםהנית  הנכסים  של  הארעי   השווי  בגין  הרכישה  במועד  רשהוכ  נטו  הסכום

 בנק  מרכישת ית רת זכות נדחם המאוחדים של הבנק כיתפייהכסמיליארדי שקלים חדשים, נכלל בדוחות  1.3-כ של בסך, ההפרש. שהועברה התמורה
שקלים חדשים שהוכר בגין מכירת פעילות   מיליוני  77סד נטו בסך  ת ההפהופח   יתמסכום יתרת הזכות הנדחהתחייבויות אחרות.  אגוד במסגרת סעיף  

  שהוסכם  כפי  אגוד בנק ובדיעמ חלק  פרישת הוצאות בגין דאגו בנקהיהלומים של בנק אגוד. כמו כן, יופחת מסכום זה גם סכום ההוצאה, נטו, שירשום 
 . הרכישה ממועד שנים 5 של תקופה פני על הפסד או חהרוו  על בדוח כהכנסה תוכר יתהנדח הזכות  יתרת. שההרכי  עסקת במסגרת

תונים )להלן ביחד: "הנחות"( ות ונמתבסס על הנחות, עובד, המידע  1968-התשכ"ח   מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
 מים שאינם בשליטת הבנק בלבד. קטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורשהובאו בפני דיר

 . 2019  לשנת   וההנהלה   הדירקטוריון   בדוח   ים קריטי   חשבונאיים   ואומדנים   מדיניות   פרק   ראה ,  קריטיים   בנושאים   החשבונאית   המדיניות   בדבר   נוספים   לפרטים 
  הקורונה   משבר  בגיןשראי  יים בנושא הפרשה קבוצתית להפסדי אקריטית ובאומדנים חשבונאיים קריט  חשבונאית  במדיניות   שינויים  בדבר  לפרטים

 . לעיל קריטיים חשבונאיים ובאומדנים קריטית חשבונאית  במדיניות שינויים פרק ראה
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 ם בקרות ונהלי
 
 

ריקאי, חתמו אמה  Sarbanes-Oxley Act-ה  של  404- ו  302שות סעיפים  על הבנקים המבוססות על דרי  הפיקוחלציבור של  בהתאם להוראות הדיווח  
: המנהל הכללי של הבנק והחשבונאי הראשי, כל אחד בנפרד, על הצהרה המצורפת לדוחות הכספיים בנושא "בקרות ונהלים לגבי הגילוי" )להלן

 (. "גילויעל ה הצהרה"
ות הדיווח לציבור של  ראהוננו להבטיח שמידע אשר נדרש הבנק לגלות בהתאם למתייחסת לבקרות ולנהלים אשר תוכ  ילוי כאמור,הצהרה על הג

ת  על הבנקים, נצבר, מעובד ומועבר להנהלת הבנק באופן המאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי. כן מתייחס  הפיקוח
הדוחות הכספיים ש  כךטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי, וליבירה של בפנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה ס  ההצהרה, לקביעתה של בקרה

 על הבנקים והנחיותיו. הפיקוחלמטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 
 

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות  הערכת 
 וניםאשהר החודשים בתשעת, בוצעו 2019ים אשר בוצעו בשנת הדוחות הכספיבי הגילוי הנוגעות לשינוי מבנה מת הבקרות והנהלים לגלהתא  בהמשך

הנהלת הבנק, בשיתוף עם המנהל הכללי והחשבונאי הראשי של הבנק, העריכו התאמות נוספות הנוגעות לדוחות כספיים רבעוניים.    2020של שנת  
יס הערכה זו, המנהל הכללי של הבנק והחשבונאי גבי הגילוי של הבנק. על בסהבקרות והנהלים ל  את האפקטיביות של  2020  מברבספט  30  ליום
, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, 2020  בספטמבר  30ביום    שהסתיימהתקופה  התום  שי הסיקו כי להרא

 על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. הפיקוחבהתאם להוראות הדיווח לציבור של  יעונהרבגלות בדוח שהבנק נדרש לוח על המידע לסכם ולדו
 

 הפנימית  בבקרה שינויים
לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, אשר השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי    2020של שנת    השלישי  הרבעון  במהלך

 וד לראשונה של בנק אגוד. רות בקשר עם איח, למעט התאמת בקשל הבנק על הדיווח הכספימית הפניבאופן מהותי על הבקרה להשפיע 

 

 

 

 

 

 

 

  משה לארי  משה וידמן    

  נהל כללי מ הדירקטוריון יושב ראש    

 
 
 

 :הכספיים הדוחות אישור תאריך
 א "פהתש  ' בכסלוזגן,  רמת

 2020 בנובמבר 23           
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