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 דוח סיכונים 
 
 

. 2020בדצמבר    31המאוחדים של בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו ליום  דוח סיכונים זה כולל מידע נלווה נוסף לדוחות הכספיים  
סיכונים זה וגילויים פיקוחיים נוספים אושרו לפרסום בישיבת    פיים, לרבות דוח הדירקטוריון וההנהלה, דוחהדוחות הכספיים ומידע נלווה לדוחות הכס

 כ"ד באדר התשפ"א(. )  2021במרץ  8הדירקטוריון של הבנק שהתקיימה ביום 

ות דרישות גילוי מתוך הנדבך השלישי של  דוח הסיכונים והגילויים הפיקוחיים הנוספים ערוכים בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים והנחיותיו הכולל
 (. FSB-סית )ה( ודרישות גילוי נוספות של הועדה ליציבות פיננFSF-דרישות גילוי שפורסמו על ידי הפורום ליציבות פיננסית )ה ,לבאז

  ל וליישום הוראות "באז  ימות הוןהגילוי בדוח זה מיועד לאפשר למשתמשים להעריך מידע משמעותי הכלול בו לגבי יישום מסגרת העבודה למדידה והל
III ."מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית : 

 כלל הדוחות האמורים מפורסמים גם באתר האינטרנט של הבנק:  

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

 טוריון וההנהלה בפרקים הבאים:קרדוח הדי כלל מידע נוסף על הסיכונים במסגרתבהתאם להוראות המפקח על הבנקים, נ

 רטגיה" / סיכונים עיקריים פרק "סקירה כללית יעדים ואסט -
 פרק "הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי" / אירועי סיכון וסיכונים מובילים ומתפתחים -
 פרק "סקירת הסיכונים"  -
 

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

 

 הגילוי בדוח מדיניות 

ף הבנק,  מדיניות הבנק לגילוי בדוח סיכונים זה הינה לגלות לבעלי העניין כל מידע שרלוונטי ומהותי להבנת מכלול הסיכונים המשמעותיים אליהם חשו
 לרבות: 

 ל מערך הסיכונים בבנק. שפעה מהותית ענושאים בעלי ה -

 ותיים בין תקופות הדיווח. מה םישינוי -

 המחויבים לדיווח בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים.נושאים  -

 שינויים מהותיים ביישום מדיניות ניהול הסיכונים. -

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 משה וידמן  

 יושב ראש הדירקטוריון 

 משה לארי  

 מנהל כללי 

 דורון קלאוזנר  

 כללי   מנהלסגן 

 CROמנהל סיכונים ראשי, 
 

 

 הסיכונים:שור הדוחות הכספיים ודוח אי ךתארי

 2021במרץ  8רמת גן, 

 כ"ד באדר התשפ"א 
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 מידע צופה פני עתיד 
 
 

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

 
תר,  תוצאות הבנק בפועל, עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין הי

שאינם בשליטת   םחקיקה ורגולציה ושינויים אחרייים, שינויי  כתוצאה משינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שינויים מאקרו כלכליים, שינויים גיאו פוליט
 יים להביא לאי התממשות הערכות ו/או לשינוי בתוכניות העסקיות. הבנק ואשר עשו

 
"  עשוי להשתנות"  מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון: "אנו מאמינים", "צפוי", "חזוי", "מעריכים", "מתכוונים", "מתכננים", "מתעתד",

עדים", "רצון", "צריך", "יכול", "יהיה". ביטויים צופי פני עתיד אלו, כרוכים בסיכונים ובחוסר  מות עצם כגון: "תוכנית", "ישלוביטויים דומים להם, בנוסף  
לית בארץ ובעולם, התפתחות הכלכ וודאות משום שהם מבוססים על הערכות הבנק הנוכחיות לגבי אירועים עתידיים, אשר כוללים בין היתר: תחזיות ל 

אים מאקרו כלכליים וגיאו פוליטיים; צפי לשינויים ולהתפתחויות בשוקי המטבע ובשוקי ההון; תחזיות  הכלכלי במשק, כולל השפעת תנ  בובמיוחד למצ
להעדפות הציבור, לשינויים    ית של לווים,הקשורות בגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים פיננסיים; תחזיות לשינויים באיתנות הפיננס 

 ת, להתנהגות המתחרים, למצבו התדמיתי של הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולהתפתחויות בנושאי כח אדם.קה ובהוראות רשויות פיקוחיויקבח
 

כון וגורמים אחרים אל, משרד השיהמידע המוצג להלן נסמך, בין היתר, על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר, נתוני בנק ישר 
בארץ ובעולם ועל תחזיות והערכות לעתיד בנושאים שונים, כאמור לעיל, באופן שקיימת אפשרות שאירועים   נים והערכות לגבי שוקי ההוןותהמפרסמים נ

 או התפתחויות, שנחזו כצפויים, לא יתממשו כלל או בחלקם. 
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 ונכסי סיכון משוקללים ונים יחסים פיקוחיים עיקריים, סקירת ניהול סיכ
 
 

 נתוני מפתח  –יחסים פיקוחיים עיקריים 

 להלן נתוני מפתח הרלבנטיים לפרופיל הסיכון של הבנק: 

 2020 2019 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  
         יחסים פיקוחיים ופיננסיים עיקריים 

         הון זמין 

 15,618 16,220 16,244 16,520 16,718 17,033 19,708 20,137 ( 1) 1הון עצמי רובד  
 15,457 16,073 16,102 16,390 16,653 16,956 19,571 20,017 , לפני השפעת הוראות מעבר 1הון עצמי רובד  

 20,660 22,003 22,043 22,610 22,521 22,999 26,488 27,313 הון כולל 
 19,159 20,516 20,561 21,139 21,563 22,029 25,458 26,300 הון כולל, לפני השפעת הוראות מעבר 

         נכסי סיכון משוקללים 
 200,484 197,502 170,992 169,001 162,858 160,306 158,626 154,315 ( RWAסך נכסי סיכון משוקללים ) 
         יחס הלימות הון )באחוזים( 

 10.12 10.23 10.13 10.14 9.89 9.96 9.98 10.04 ( 1) 1רובד    עצמי   ן יחס הו 
 10.01 10.12 10.04 10.05 9.85 9.91 9.91 9.98 , לפני השפעת הוראות מעבר 1יחס הון עצמי רובד  

 13.39 13.87 13.75 13.88 13.33 13.45 13.41 13.62 יחס הון כולל 
 12.40 12.92 12.82 12.97 12.75 12.88 12.89 13.11 הון כולל, לפני השפעת הוראות מעבר ס  יח 

הנדרש על ידי הפיקוח על    1יחס הון עצמי רובד  
 9.83 9.83 9.83 9.83 8.82 8.79 8.71 8.68 ( 7) הבנקים 

ידי  זמין, מעבר לנדרש על    1יחס הון עצמי רובד  
 0.29 0.40 0.30 0.31 1.07 1.17 1.27 1.36 ( 7) הפיקוח על הבנקים 

         יחס המינוף 
 281,693 285,858 288,965 297,779 309,863 317,759 376,614 388,370 סך החשיפות 

 5.54 5.67 5.62 5.55 5.40 5.36 5.23 5.19 ( 2) יחס המינוף )באחוזים( 
 5.49 5.62 5.57 5.50 5.37 5.34 5.20 5.15 הוראות מעבר )באחוזים( יחס המינוף, לפני השפעת  

         ( 3) יחס כיסוי נזילות 
 44,879 42,430 45,494 44,846 49,568 53,992 59,709 78,145 סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה 
 37,414 36,014 37,376 36,979 42,300 44,280 46,783 58,769 סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים, נטו 

 120 118 122 121 117 122 128 133 יחס כיסוי הנזילות )באחוזים( 
         ע ו צ מדדי בי 

 11.3 15.8 11.1 11.5 9.1 9.0 9.5 11.4 ( 5() 4) תשואת הרווח הנקי 
 1.06 1.48 1.06 1.09 0.86 0.85 0.89 1.02 ( 6() 5) תשואת הרווח לנכסי סיכון 

 104.3 102.2 102.6 103.1 106.2 108.1 114.2 115.8 לאשראי לציבור, נטו פיקדונות הציבור  
         לל בנק אגוד ו כ   - מדדי איכות אשראי עיקריים  

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך  
 0.80 0.80 0.81 0.82 0.91 0.96 1.09 0.98 האשראי לציבור 

ימים או    90שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של  
 1.25 1.28 1.29 1.36 1.41 1.34 1.20 1.18 יותר מתוך האשראי לציבור 

לסך האשראי    ה פ הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקו 
 0.15 0.20 0.14 0.23 0.66 0.50 0.59 0.19 ( 5) לציבור, נטו 

 0.40 0.50 0.33 0.61 1.55 1.17 0.87 0.49 מזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן הלוואות לדיור 
 0.03 0.03 0.04 0.04 0.19 0.15 0.44 0.02 מזה: בגין הלוואות לדיור 

 0.14 0.13 0.07 0.12 0.16 0.15 0.13 0.06 ( 5) וצע לציבור מ מ שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי  
         ללא בנק אגוד   - מדדי איכות אשראי עיקריים  

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך  
        1.09 האשראי לציבור 

ו  ימים א   90שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של  
        1.16 יותר מתוך האשראי לציבור 

צאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי  ו ה 
        0.23 ( 5) לציבור, נטו 

        0.63 מזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן הלוואות לדיור 
        0.02 הלוואות לדיור מזה: בגין  

        0.06 ( 5) שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע לציבור 
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 מבר צדב 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2020 2019 

   מדדי ביצוע
 11.9 9.5 ( 5()4)תשואת הרווח הנקי

 1.17 0.89 ( 6() 5)תשואת הרווח לנכסי סיכון

   כולל בנק אגוד  -עיקריים מדדי איכות אשראי 
 0.18 0.43 ( 5)הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטו

 0.46 0.86 לדיור  תומזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן הלווא

 0.03 0.18 מזה: בגין הלוואות לדיור

 0.11 0.12 ( 5)שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע לציבור

   ללא בנק אגוד  -מדדי איכות אשראי עיקריים 
  0.48 ( 5)הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטו

  1.03 ואות לדיור ולמזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן ה
  0.19 מזה: בגין הלוואות לדיור

  0.13 ( 5)לציבורשיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע 

 היחסים הפיננסיים מצביעים כי: 

אות הפסדי אשראי כתוצאה ממשבר הקורונה, . זאת למרות השפעת הגידול בהוצ9.3%-תשואת הרווח הנקי, ללא השפעת בנק אגוד, הגיעה ל -
 בארצות הברית ובישראל.  ת ירידת מדד המחירים לצרכן, וההשפעה השלילית של ירידת הריביתעפהש

 הבנק מנהל ביעילות את עמידתו ביעדי הרגולציה הנדרשים בתחום הלימות ההון, כיסוי הנזילות והמינוף. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ ______  

 . 1רובד זהה לסך הון עצמי  1ך הון רובד נוסף", ולכן ס 1ב"הון רובד   לבנק אין מכשירי הון הנכללים (  1)
 .218)לפי כללי באזל( לסך החשיפות. יחס זה מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  1היחס בין הון רובד  -( Leverage Ratio)  יחס המינוף (2)
,  221לתזרים המזומנים היוצא נטו ברבעון. יחס זה מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  סך הנכסים הנזילים באיכות גבוהה    -(  Liquidity Coverage Ratioיחס כיסוי הנזילות ) (3)

 במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון האחרון בתקופה המדווחת. 
 . הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק (4)
 . מחושב על בסיס שנתי (5)
 . נכסי הסיכון הממוצעיםרווח נקי לסך   (6)
 מיתרת ההלוואות לדיור לתאריכי הדוחות הכספיים, למעט הלוואות לדיור שניתנו בתקופת משבר הקורונה.  1%לרבות דרישת הון בשיעור המבטא  (7)
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 יוני שקלים חדשים(:לימ)ב וחיות וניכויים חס ההון לאחר התאמות פיקלהלן ההון לצורך חישוב י

 2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

 16,520  20,137  1הון עצמי רובד 

 6,090  7,176  2הון רובד 

 22,610  27,313  סך הכל הון כולל

 
 שקלים חדשים(: ילציבור )במיליונ (1)להלן סיכון אשראי כולל

 2019בדצמבר  31  2020בדצמבר  31  

  ללא בנק אגוד   כולל בנק אגוד   
 271,105  298,411  332,480  סך הכל סיכון אשראי כולל לציבור 

 
 נים.וכהדירקטוריון וההנהלה, פרק סקירת הסיה דוח למידע מורחב בדבר סיכון האשראי הכולל לציבור רא (1)

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

 

 2019מבר צדב 31ליום   2020בדצמבר  31ליום  

 יתרות משוקללות  
 של נכסי סיכון  

 דרישות  
 ( 1)הון 

 יתרות משוקללות  
 של נכסי סיכון  

 דרישות  
 ( 2)הון 

 20,062  150,494  22,520  184,905  סיכון אשראי

 239  1,791  271  2,228  סיכון שוק

 51  384  59  487  ( 3) בגין נגזרים CVAסיכון 

 1,358  10,189  1,567  12,864  ( 4)סיכון תפעולי

 21,710  162,858  24,417  (5)200,484  סך נכסי הסיכון  
 

חוז אחת,  קים הרגיל, בנקודת אלעמוד בהם במהלך העסמיתרות נכסי הסיכון. לפרטים בדבר הפחתת יחסי ההון המזעריים שבנקים נדרשים   12.18%דרישת ההון חושבה על פי שיעור של  (1)
 ה. לדוחות הכספיים. .25ראה ביאור 

 מיתרות נכסי הסיכון.  13.33%דרישת ההון חושבה על פי שיעור של  (2)
(3) Credit Value Adjustments  , שערוך לשווי שוק בגין סיכון אשראי של צד נגדי, בהתאם להוראות באזלIII  . 
 רטית. עולי חושבה לפי הגישה הסטנדהקצאת ההון בגין הסיכון התפ (4)
בספטמבר מאחד הבנק את הדוחות הכספיים   30בגין בנק אגוד. החל מיום  מיליארדי שקלים חדשים  23.7-כוללות סך של כ 2020בדצמבר   31המשוקללות של נכסי הסיכון ליום  תורהית (5)

 ות הכספיים..ו. לדוח25של בנק אגוד. לפרטים נוספים בדבר רכישת אגוד ראה ביאור 
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 ( OVA) גישת הבנק לניהול סיכונים
 
 

לבעלי העניין כל מידע רלוונטי ומהותי להבנת מכלול הסיכונים  פרק זה מתאר כיצד ההנהלה והדירקטוריון מעריכים ומנהלים סיכונים וזאת כדי לגלות  
ל הסיכונים כליכון של הבנק בקשר לפעילויותיו העיקריות והמשמעותיים אליהם חשוף הבנק, לרבות הבנה ברורה לגבי הסיבולת לסיכון/תיאבון הס

 י השפעה מהותית על מערך הסיכונים בבנקהמשמעותיים, פרופיל הסיכון ושינויים מהותיים שחלו בתקופה המדווחת שהינם בעל
 
 

 מידע כללי על ניהול הסיכונים השונים ופרופיל הסיכון 

"ניהול סיכונים",    –  310בנקאי תקין, ובפרט, הוראה    לוסיכונים שקבע הפיקוח על הבנקים בהוראת ניההבנק פועל בהתאם להנחיות בנושא ניהול ובקרת  
ו באזל,  וועדת  על המלצות  הנדרשים  המבוססת  וקובעת את הסטנדרטים  בישראל  הבנקאית  הסיכונים במערכת  ובקרת  ניהול  את עקרונות  מתווה 

הסיכון של הבנק ויעדיו העסקיים. כלל מסמכי   תיולמת את דרישות הרגולציה, פרופיל ואסטרטגיקים, ליצירת מסגרת לניהול ובקרת הסיכונים ההמהבנ
 מבוססים על עקרונות יסוד אלו.המדיניות של הבנק לניהול ובקרת סיכונים 

 שלושה נדבכים: מסגרת ניהול ובקרת הסיכונים בבנק, על פי המלצות ועדת באזל מגדירה 
 המחושבת במודלים סטנדרטיים.  וסיכון תפעולי , סיכון שוקסיכון אשראי ןידרישות הקצאת הון מינימאלית בג -מזערי(  הנדבך הראשון )הון

( ומלווה בתהליך הערכה  ICAAPל ידי הבנק )הנאותות ההונית, תהליך פנימי להערכת הלימות ההון המתבצע עתהליך פיקוח ובקרה על    -הנדבך השני  
 (. SREPוחי )קיפ

 דרישות הדיווח והגילוי לגוף המפקח ולציבור. -"משמעת שוק"  -הנדבך השלישי 

נהל,  תהליכי ניהול ובקרת הסיכונים בבנק ובקבוצה נועדו לזהות, לניהול סיכונים יעיל ומקיף מהווה נדבך מרכזי להבטחת יציבותו של הבנק לאורך זמן.  
הותיים הגלומים בפעילותו ולתמוך בהשגת יעדיו העסקיים. הבנק חשוף למגוון סיכונים שהתממשותם  מהלנטר, לכמת ולהפחית את כלל הסיכונים  

נזילות  פוטנציאל לפגיעה בתוצאות הפיננסיות שלו ובתדמיתו. הבנק חשוף לסיכוניםמהווה   וריבית   פיננסיים כגון: סיכוני אשראי, סיכון  וסיכוני שוק 
גולציה, סיכונים תפעוליים )כולל סיכון טכנולוגיית המידע וסיכוני אבטחת מידע וסייבר(, סיכונים משפטיים,  פיננסיים כגון: סיכוני ציות ור  םנוסיכונים שאי
 וסיכונים נוספים.    סיכון מוניטין

לארץ ובהתאמה לדרישות הרגולטוריות, במטרה לתמוך בהשגת    ץ ובשלוחות חייה כוללת של פעילות הבנק בארץ וניהול הסיכונים בקבוצה מתבצע ברא
ולל שהוגדר על ידי  ם של הקבוצה, תוך נטילת סיכונים בצורה מושכלת ושמירה על רמת סיכון התואמת את תיאבון הסיכון הכהיעדים האסטרטגיי

 דירקטוריון הבנק.

ן הבנק רוצה  על. תיאבון הסיכון מגדיר היכ-לקחת על עצמו ומהווה קביעה ברמת  לשהבנק מעוניין ומסוג  את רמת הסיכון הכוללתתיאבון הסיכון מגדיר  
מוגדר כמותית ואיכותית במהלך עסקים רגיל להימצא במונחים של תשואה )תמורה/תועלת( מול סיכון )עלות( במבט צופה פני עתיד. תיאבון הסיכון  

ו ועקרונות היסוד ובתרחישי קיצון  וההון הנדרשת    מבוסס על אסטרטגיית הסיכון  והעסקית של הבנק, על רמת הנזילות  של התוכנית האסטרטגית 
 , על תוצאות תרחישי הקיצון השונים שעורך הבנק.  לעמידה ביעדים האסטרטגיים וכן

יים ואיכותיים,  תוהבנק. רמות הסיכון נקבעות במגוון מדדים כמקביעה ספציפית של רמות הסיכון לכלל הסיכונים אליהם חשוף  הסיבולת לסיכון מהווה
ו בתיאבון הסיכון הכולל ובכפוף למגבלות רגולטוריות התומכים בהשגת המטרות העסקיות, אך עדיין משאירים את הבנק בגבולות הגזרה אשר הוגדר

 מוכן ומסוגל לקחת. הסיכון, מגלמות באופן מצרפי את רמת הסיכון הכוללת שהבנק  קשיחות. סך מגבלות

 רכישת בנק אגוד 

הושלמה העסקה בין בעלי השליטה בבנק אגוד לישראל בע"מ )להלן: "בנק אגוד"( לבין בנק מזרחי טפחות בה נרכשו מניות  2020ר  בספטמב 30ביום 
 מניות.להנפקת מניות של מזרחי טפחות, והושלמה רכישת המניות מיתר בעלי הבנק אגוד שבידי בעלי השליטה, בתמורה 

של הבנק המאזן המאוחד המניות של בנק אגוד, ובכך מתקיימת שליטה של הבנק בבנק אגוד. בהתאם, כולל  החל ממועד זה מחזיק הבנק במלוא הון
להערכת שווי   הנכסים וההתחייבויות של בנק אגוד, לרבות התאמות לשווי שוק בהתאםהמאזן המאוחד של הבנק כולל את כלל    את מאזן בנק אגוד.

. דוח רווח והפסד המאוחד כולל את הרווח והפסד של בנק אגוד לרבעון הרביעי 2020בספטמבר    30( שנערכה ליום  PPAלצורך הקצאת עלות הרכישה )
 , החל ממועד האיחוד לראשונה. 2020של שנת  

ים. ההון  שד מיליוני שקלים ח  1,207- מועד העסקה הסתכם בע"נ מניות, ושוויין ל  19,865,165פקו בתמורה, בהתאם להסכם, הינה  כמות המניות שהונ
 . גדל בסכום התמורה בגין העסקה 2020בספטמבר   30העצמי של הבנק ליום 

 בניהול הפעילות העסקית בדוח הדירקטוריון וההנהלה. לדוחות הכספיים וכן פרק התפתחויות משמעותיות  35לפרטים נוספים ראה ביאור 

טפחות מהווה - וד בדוחות של הבנק. הצטרפות בנק אגוד לקבוצת מזרחי ג א ו הכספיים של בנק  בנק אגוד, נכללים נתוני   לאחר השלמת העסקה לרכישת 
 התחרות. קפיצת מדרגה במגוון תחומי הפעילות, תוך שיפור בתמהיל המקורות והשימושים, והגברת כושר  

הבנק השישי בגודלו   ל נק. בהתאם לרציונל שעמד בבסיס עסקת הרכש ש הושלמה עסקה לרכישת מניות בנק אגוד בידי הב   2020בספטמבר    30ביום  
במגוון תחומי הפעילות, תוך שיפור בתמהיל   טפחות לבצע קפיצת מדרגה בנתחי השוק- בישראל, הצטרפותו של בנק אגוד מאפשרת לקבוצת מזרחי 

ת, בהלימה ו ח טפ - שונים מגוונת את תמהיל האשראי של מזרחיורות והשימושים, והגברת כושר התחרות. פעילות האשראי של בנק אגוד באפיקים ה המק 
נק הממוזג, ויוביל לחיסכון ליעדים האסטרטגים של הבנק ובפרט בתחום האשראי לעסקים. עסקת הרכישה תאפשר את ניצול היתרונות לגודל של הב 

 .התפעוליות בהוצאות  

, ומבוצע 2020החל ברבעון הרביעי של שנת    בחובו מגוון רחב של סיכונים. תהליך המיזוג תהליך המיזוג הינו מהותי, בהיקף נרחב ובעל מורכבות רבה, ונושא  
ל הבנק, מנהלות לביצוע ק אגוד ובניהול מקיף של ועדת היגוי בראשות מנכ" באמצעות מספר צוותי עבודה נרחבים משותפים לבנק מזרחי טפחות ולבנ 

ם הינו חלק אינטגרלי ודינמי בכל צוותי העבודה, י נ הוק על מנת ללוות את התהליך. ניהול הסיכו   תכנית המיזוג, וועדה דירקטוריונית מיוחדת שהוקמה אד 
 תה וניהול הסיכון.יך המיזוג והמיטיגציות הנדרשות להפחכאשר מנהל הסיכונים הראשי של הקבוצה בוחן ומתכלל את כלל סיכוני תהל 
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בנק   אישר דירקטוריון 2020 אימב  12 אשר הוארך מעת לעת. ביוםמחשוב ותפעול  לקבלת שירותי   לבנק אגוד התקשרות רבת שנים עם בנק לאומי
 . 2022בדצמבר  31ליום  עד יוארך ההסכם  של תוקפו היתר, כי הצדדים, בין בין נקבעו זו לתוספת בהתאם להסכם, בתוספת התקשרות אגוד

"הנחות"(   ת, עובדות ונתונים )להלן ביחד:וח, המידע מתבסס על הנ1968-התשכ"ח   מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
 . שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד

 השפעות התפשטות נגיף הקורונה 
קף הפעילות המשקית, עלייה משמעותית י הת כלכליות, ריאליות ופיננסיות תוך ירידה ב משבר הקורונה הפוקד את העולם כולו וישראל בתוכו מוביל להשלכו 

האשראי במשק הישראלי ובעולם כולו. העלייה ברמת כתוצאה מאירועים אלו חלה עלייה בסיכון  בשיעור הבלתי מועסקים ותנודתיות בשווקים הפיננסיים.  
ות הירידה בפעילות המשקית. כמו כן, החל בק העסקים הבינוניים והקטנים ומשקי הבית, בע   סיכון האשראי, נבעה בעיקרה מהמגזר העסקי, ובדגש על 

 ות המתמשכת. , חלה עלייה בהערכת רמת הסיכון בתיק האשראי לדיור לאור אי הוודא 2020מהרבעון השני לשנת  
  ם ם מרץ ואפריל. סניפי הבנק ויחידותיו פועליהחל מחודש מאי, חזר הבנק באופן מדורג לשגרת עבודה, לאחר שפעל במתכונת מצומצמת בחודשי

ה  יר, וזאת, תוך שמ2021, והן במהלך הסגר השלישי שהחל בחודש ינואר  2020במתכונת מלאה הן במהלך תקופת הסגר השני שהחל בחודש ספטמבר  
עבודה מרחוק. הבנק מעביר באופן שוטף  על כללי הריחוק החברתי וההיגיינה בהתאם להוראות משרד הבריאות, ותוך שימוש, במידת הצורך בתשתית 

 עבודה מפורטות לשמירה על ריחוק חברתי והיגיינה, לרבות עבודה בקפסולות פנימיות בסניפים ובחלק מיחידות המטה, ומחלק אמצעים במטרה  תהנחיו
ה בין העובדים ועם הלקוחות. דירקטוריון  לשפר את המיגון, הן ציוד אישי )מסכות, אמצעי חיטוי(, והן מחיצות ואמצעי הפרדה לצורך צמצום החשיפ

 . , ועדותיו והנהלת הבנק, מקיימים דיונים תכופים מהרגיל, על מנת לתת מענה לנושאים הקשורים במשבר, ולבחון באופן רציף את השלכותיוקנהב
עליהם, במטרה לסייע למגזר העסקי    היחידות העסקיות נמצאות בקשר הדוק ושוטף עם הלקוחות, כדי לאמוד את מצבם העסקי ואת השלכות המשבר 

עם הקשיים והאתגרים הנובעים מהמשבר, תוך שמירה על איזונים ומזעור סיכוני האשראי. מתחילת השנה פרסם בנק ישראל שורה של הנחיות,   ת בהתמודדו 
ך משבר הקורונה והשלכותיו על המצב הכלכלי  הקלות, והתאמות להוראת ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה )הוראת שעה(. על רקע המש 

(. הבנק  31.3.21חודשים נוספים )עד    6רץ ובעולם, הוארך תוקף הוראת השעה לצורך התמודדות עם השפעות וירוס הקורונה, במרבית הנושאים לתקופה של  א ב 
 . ניהול הסיכונים   ל ו, תוך בחינה שוטפת של השלכות הפעילויות ע מיישם הקלות והנחיות אלו, ופועל למתן מענה עסקי הולם ללקוחותיו בתחומים שונים בעת הז 

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

מיידי  נקט בשורה ארוכה של צעדים על מנת לתת מענה  וכלה בהתאמות ועלצרכים שנוצרו כתוצאה מהמצב החל במענה תפ  הבנק  לי ללקוחות 
, יחד עם כלל המערכת הבנקאית, , פעל הבנק2020באפריל    2קים מיום  במדיניות חיתום האשראי וסיכוני האשראי, ובהמשך לפניית הפיקוח על הבנ

קיום תהליך חיתום   לספק אשראי ללווים בכלל המגזרים במשק, תוךבמטרה לתמוך ביכולת של העסקים ומשקי הבית לצלוח את המשבר, ולהמשיך  
תשלומים השוטפים  חודשים ב  4אשראי אחראי, אך ללא הקשחה מיותרת של תנאי החיתום. בין יתר הפעולות שביצע הבנק, אושרה דחייה של עד  

  2020יה במקרי הצורך: הארכה נוספת עד לסוף שנת  ללקוחות משכנתא שנזקקו לכך, עקב קושי זמני בגין המשבר, לרבות הארכות נוספות בדחי
וחות חודשים גם ללקוחות שטרם דחו תשלומים. אושרו דחיות ועדכונים למועדי התשלום גם ללק  6ללקוחות שכבר דחו תשלומים, ודחייה של עד  

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

ם. מתוך סך ההלוואות שהיו בדחייה, מיליארדי שקלים חדשי  45.6- עומד על כ   2020היקף האשראי לדיור שניתנה בגינו דחיית תשלומים החל מחודש מרץ  
ליארדי מי   5.5- וכ   2021מיליארד שקלים חדשים חזרו לשלם בינואר    13- מיליארדי שקלים חדשים חזרו לשלם )מהם כ   42.6- , כ 2021בינואר    31  םו נכון לי 

מצאים עדיין בדחיה שתסתיים במהלך חודשים מיליארדי שקלים חדשים נ   3- שקלים חדשים בחרו במסלול של החזרים חלקיים על פי מתווה בנק ישראל(. כ 
 מיליארדי שקלים חדשים בלבד נכנס לפיגור.   0.5- , סך של כ 2021. מתוך ההלוואות שחזרו לשלם בחודש ינואר  2021יוני  - ואר ר ב פ 

סך ההלוואות שהיו בדחייה,   מיליארדי שקלים חדשים. מתוך  7.7- עומד על כ   2020היקף האשראי המסחרי שניתנה בגינו דחיית תשלומים החל מחודש מרץ  
ם במהלך מיליארדי שקלים חדשים נמצאים עדיין בדחיה, הצפויה להסתיי   1.3- מיליארדי שקלים חדשים חזרו לשלם, וכ   6.4- , כ 2021ואר  נ י ב  31נכון ליום  

 6תנה דחיה לתקופה העולה על  ינמיליארדי שקלים חדשים    0.6- , בסך של כ 2021. מתוך ההלוואות שנמצאות עדיין בדחיה בחודש ינואר  2021שנת  
 . חודשים

ולו, וזאת על התיק כ   15%לכל הלוואה, אך במצטבר עד    85%מעמיד הבנק במסגרת הקרן בערבות המדינה, כולל ערבות מדינה בשיעור של  ש   י א האשר 
נה הראשונה אין תשלומים לפירעון קרן . במהלך הש 1.5%מסכום ההלוואה. ההלוואות ניתנות בריבית פריים פלוס    5%כנגד פיקדון מהלקוח בשיעור של  

ערבות המדינה על התיק , והריבית משולמת על ידי המדינה. בנוסף, הושק בקרן זו מסלול ייעודי לעסקים ברמת סיכון גבוהה )"מסלול מוגבר"( ובו  ה א ההלוו 
בשיעור   ה נ קרן לעסקים גדולים, בה ערבות המדינה הי   2020באפריל    30, כאשר תנאי ההלוואות זהים למסלול הכללי בקרן. במקביל, הושקה ביום  60%הינה  
 . 12%- מגובה כל הלוואה, וסך הערבות מוגבלת ל   75%של  

בספטמבר    30מיליארדי שקלים חדשים במסגרת הקרנות בערבות המדינה )ליום    5.1-בסך של כ  העמיד הבנק אשראי  2020בדצמבר    31נכון ליום  
ווה של בנק ישראל, השתתף הבנק וקבל הלוואה מוניטרית ייעודית מבנק  תמ שקלים חדשים(. כנגד האשראי שניתן, בהתאם ל מיליארדי   4.7- כ – 2020

 . 0.1%שנים בריבית קבועה בשיעור של  3-מיליארדי שקלים חדשים ל 2.2-הגיעה לסך כ 2020בדצמבר  31ישראל, שיתרתה ליום 

אם למאפייני הסיכון שלהן, ראה פרק הסבר תהרכה בגין הלוואות שקיבלו דחיית תשלומים, בלפרטים בדבר הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי שנע
 ן וההנהלה. וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי בדוח הדירקטוריו

  י סיכון אשרא –וואות הנמצאות בדחיית תשלומים, ושל האשראי שהועמד במסגרת קרנות המדינה, ראה בפרק סקירת הסיכונים לפירוט נוסף של ההל
 נהלה. ההבדוח הדירקטוריון ו

המשבר על ניהול הסיכונים של במקביל לפעולות שנקט הבנק במטרה להמשיך במתן שירות ללקוחותיו, ניתן דגש מיוחד להשלכות אפשריות של  
  תכון האשראי, ותוך קיום הערכות מצב חטיבתיוהבנק. סיכון האשראי מנוטר באופן הדוק, באמצעות פורומים בראשות המנהל הכללי ובראשות מנהל סי

ענפי משק של  פרטני  ניטור  מרכז  תקופתיות,  שוטף של מדדים  וניטור  למשבר,  גבוהה  מיוחדת  בעלי חשיפה  רגישות  בעלי  ולקוחות ספציפיים  יים 
ה כסדרה  כש לכות נוספות למשבר, אם תהיינה. כמו כן, נמלהשלכות המשבר. ביתר הסיכונים נמשך הניהול השוטף, תוך שימת דגש לאפשרות של הש 

 . כספי פעילות היחידות והמערכות הקשורות בדיווח הכספי, וכן הבקרות על גילוי ועל הבקרה הפנימית על דיווח
ת גישה מרחוק, אבטחה, התמודדות הבנק עם אירוע הקורונה תוך מתן מענה שוטף לצרכים תפעולים, כללו עלויות בגין רכש טכנולוגי, שדרוג מערכ

 . יות לוגיסטיות עבור רכש אמצעי חיטוי ומיגון, אשר לא השפיעו באופן משמעותי על הוצאות הבנקולפיצול יחידות, וכן ע
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ך מקיף של הפקת לקחים בכלל חטיבות הבנק לבחינת תפקוד היחידות ולקבלת תובנות/המלצות לשינוי אופן הפעולה הן לזמני משבר  הבנק קיים הלי
 ות שעלו במסגרת הפקת הלקחים מדווח להנהלה ודירקטוריון הבנק.צלהן לשגרה. סטאטוס מעקב שוטף אחר יישום ההמו

, הבנק בוחן בתהליך מקיף את השפעת השלכות המשבר על רמת סיכוני 2020אל מאוקטובר  על רקע התממשות המשבר, ובהתאם למסמך בנק ישר
הבנק יערוך תהליכי אתגור מהירים  .  2020במהלך שנת    דלים לשימוש בתנאי מאקרו לא שגרתיים ששררוהמודל בבנק, נבחנת התאמתם של ביצועי המו

ויפ השונים,  למודלים  שהוכנסו  לשינויים/התאמות  שיעלו  ואפקטיביים  כפי  הנדרשות  הפעולות  ויישום  הזמנים  ללוחות  בהתאם  ההנחיות  לביצוע  על 
  מתוצאות ומסקנות התהליך.

 

 נק ניהול הסיכונים בבהממשל התאגידי של  
ניהול הסיכונים   רו  לש מערך  וכהבנק מורכב מכל  והיחידות העסקיות,  כוללים את דירקטוריון הבנק, ההנהלה  והבקרה בבנק. אלו  הניהול  ן את  בדי 

בנושא ניהול    של הבנק, הינה גורם המעטפת המרכז את הטיפול  CRO-פונקציות הבקרה והביקורת הפנימית. החטיבה לבקרת סיכונים, בראשות ה 
 ובקרת הסיכונים בבנק. 

 פעילות שלושת קווי ההגנה.הדירקטוריון וההנהלה מהווים קווי הגנה נוספים הפועלים במטרה לפקח על  ים שלושה קווי הגנה, גדרומבבנק 
ולאשר את המסגרת הכללית לניהול   הדירקטוריון, אחראי להתוות תרבות ארגונית תומכת ניהול סיכונים, להתוות ולאשר את אסטרטגית ניהול הסיכונים 

 ים בבנק ובקבוצה. הנהלת הבנק אחראית ליישום עקרונות המסגרת שנקבעו על ידי הדירקטוריון. נ ו ובקרת סיכ 
 הגנה נועדו להבטיח כי בבנק הוטמעה מסגרת הולמת של ניהול ובקרת סיכונים. קווי 

 

 קווי ההגנה 

 תפקיד  כפיפות  הפונקציה  הקו

מנהלי קווי העסקים   קווי עסקים  ה ראשוןהגנקו 
פופים ישירות כה

 הל הכללי למנ

וליישום   הסיכונים  לניהול  מלאה  באחריות  הנושאת  היחידה  סביבת הנהלת 
 בקרה נאותה על פעילותה. 

החטיבה לבקרת סיכונים  קו הגנה שני 
המהווה את פונקצית הבקרה 

 המרכזית ויחידות נוספות 

לבק המנהל הכללי  סיכוניםהחטיבה  ה  רת  תלויה   CRO-ובראשה  בלתי  ביחידות   שהינה 
חטיבת   העסקיות,  בהן,  נוספות,  מחטיבות  בקרה  פונקציות  עם  ביחד  פועלת 

אנושי   כספי והחטיבה המשפטית, מזכירות הבנק, חלק מחטיבת הון   מידע ודיווח 
פעילוי את  להשלים  כדי  וזאת,  הציבור  לפניות  והיחידה  ותפעול  ות משאבים 

הלה בקידום ראייה משולבת, כלל  נהניהול הסיכונים של הקו הראשון ולסייע ל
נים, אתגור ווידוא תאגידית של הסיכונים, תכנון ופיתוח המסגרת לניהול הסיכו

השלמות והאפקטיביות של מסגרת ניהול הסיכונים והבקרה הפנימית, ובחינת 
העבודה תוכנית  האסטרטגית,  התוכנית  לנוכח  זו,  ויעדיה   מסגרת  השנתית 

 העסקיים של הקבוצה. 

תקינותם   דירקטוריון הבנק ביקורת פנימית  ישי של הנקו הג בוחנת  תלוי,  בלתי  באופן  של  פועלת  בדיעבד(  רוב,  פי  )על  ויעילותם 
תהליכי העבודה וניהול הסיכונים על פי תוכנית רב שנתית מבוססת סיכון, הצפת  

פוטנצ  להן  שיש  הפנימיות,  בבקרות  הבקרה,  חולשות  באפקטיביות  לפגיעה  יאל 
 על תיקון החולשות שאותרו.   וביצוע מעקב 

בין  ווי ההגנה, הוגדרו ממשקים שונים, הכוללים פורומים ודרכי דיווח שהוטמעו בשגרה ובחירום. תרבות ניהול סיכונים חזקה ותקשורת הסיכונים  בין ק
פשרת לבנק להתמודד עם הסיכונים אמרת הסיכונים נועדה להבטיח את זרימת מידע השלושת קווי ההגנה מאפיינים ממשל ניהול סיכונים נאות. תקשו

 המהותיים הכרוכים בפעילותו, או עם פוטנציאל להתפתחות סיכונים כאלה, זאת, במקביל לעמידה ביעדיו העסקיים של הבנק. 

 הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים בחברות הבת 
הסיכונים. פיקוח ובקרת חברות  ושא מדיניות ניהול ובקרת  נבל הבנק  לל, מתבצע תיאום עם החברות הבנות שבמסגרת ניהול הסיכונים הקבוצתי הכו

בנות מתבצע באופן שוטף. חברות הבנות מנהלות את הסיכונים בהתאם למדיניות הקבוצתית ומדווחות לבנק על החשיפות שלהן לסיכונים השונים.  
 ונים הרבעוני של הבנק. דיווחי חברות הבנות משולבים במסמך הסיכ

 ם בבנק:הסיכוני בות בניהול ובקרתרולהלן הפונקציות המע

 דירקטוריון הבנק
כוללת  תפקידיו העיקריים של הדירקטוריון בנושא ניהול הסיכונים: התווית אסטרטגית סיכון, קביעת תיאבון הסיכון של הקבוצה בהתאמה לאסטרטגיה ה

ית עקרונות מסמכי המדיניות הייעודיים  ים, מיפוי הסיכונים והתוונוסיכונים עקבית עם מסגרת ניהול ובקרת הסיכ  של הבנק, אישור מדיניות לניהול ובקרת
יניות  לניהול הסיכונים עבור כל סיכון, אשר מנחים את הבנק בפעילותו השוטפת. הדירקטוריון מפקח ומבקר אחר פעולות ההנהלה, ועל עקביותן עם מד

מכת ניהול סיכונים איתן, הדורשת יישום סטנדרטים ומתווה תרבות ארגונית תו ,קם של תחומי אחריות ודרכי דיווח ברורים בבנהדירקטוריון, מוודא קיומ
 גבוהים של התנהגות מקצועית, יושרה והוגנות ומוודא שהבנק פועל תוך ציות לחוק ולרגולציה. 

אתם לדיון ואישור במליאת  בהים דיון ממצה ומעמיק בנושאים השונים לפני  הדירקטוריון פועל באמצעות מספר ועדות מקצועיות, אשר תפקידן לקי
 הדירקטוריון. 

 



 דוח סיכונים 
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 הועדה לניהול סיכונים 
נוכחי  ועדה בראשות יו"ר הדירקטוריון, ועדה מייעצת לדירקטוריון, הדנה בנושאים הקשורים לניהול ולבקרת הסיכונים בבנק, לרבות תאבון הסיכון ה

 ה הבכירה מיישמת את אסטרטגיית הסיכון.לההון. כמו כן, הועדה מפקחת על האופן בו ההנוהעתידי, תכנון וניהול ה
וי הסיכונים של הבנק, אישור מסמכי המדיניות הייעודיים לכל אחד מהסיכונים המהותיים בבנק. מסמכים אלה מגדירים את באחריות הועדה אישור מיפ

ומדידת הסיכון והשיטות הננקטות בבנק להפחתתו,   ם לפעילות האסטרטגית, וכן את תהליכי ניהולהממשל התאגידי, מהות הסיכון ותיאבון הסיכון המותא
 ר ובקרה אפקטיביים. לרבות תהליכי ניטו

  הועדה דנה בתדירות רבעונית במסמך הסיכונים של הבנק, המציג ראייה כוללת של כלל הסיכונים והתפתחותם לאורך זמן בדגש על אירועי הרבעון
יו על נתוני הבנק,  השנתי וכן, בתוצאות תרחיש הקיצון האחיד של בנק ישראל והשפעות ICAAP-בדוח הסיכונים הרבעוני והשנתי, במסמך ההמדווח,  

 רווחיותו ויציבות ההון שלו. 
הדירקטוריון, הוראות  בפני הועדה מובאות סקירות מורחבות בנושאים שונים בתדירות קבועה. כמו כן דנה הועדה במוצרים חדשים הנדרשים לאישור  

עו בקשר עם ניהול סיכונים וכל נושא אחר, הרלוונטי ות ומעודכנות בקשר לניהול הסיכונים בבנק, תחקירים מהותיים שבוצשדוהנחיות רגולטוריות ח
 לניהול הסיכונים בבנק. 

 וועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית 

טכנו מייעצת לדירקטוריון בנושא  וחדשנות טכנולוגית. הועדה הוועדה  והגנת הסייבר,    דנה  לוגיית מידע  ומייעצת לדירקטוריון בנושא אבטחת מידע 
כנולוגיות של קבוצת הבנק, ניהול ושימוש במאגרי נתונים, חדשנות טכנולוגית כתמיכה בחדשנות עסקית, והתאמתן לאסטרטגיה ולמדיניות התשתיות הט

תמצית סקירת הסיכונים,   לוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.ו נתוכניות עבודה שנתיות ומשאבים, בנוגע לטכ  הכוללת של קבוצת הבנק, לרבות יעדים,
 בוועדה, מדווחת בתדירות חצי שנתית בוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון. שנידונו

 וועדה לליווי מזוג בנק אגוד 

 . מגוון רחב של סיכונים   נרחב, שגלומים בו   ףמהותי, מורכב ובהיק בנק אגוד, בשל היותו  ל  ש  וועדת דירקטוריון שהוקמה אד הוק על מנת ללוות את המיזוג 

 ועדת ביקורת 
הביקורת אחראית לפקח על עבודת המבקר הפנימי של הבנק, וכן על עבודת רואה החשבון המבקר של הבנק. במסגרת זו דנה הועדה בדוחות ועדת  

בתוכניות העבודה של הביקורת הפנימית ושל רואה   הנצה לדירקטוריון על אישורם. ועדת הביקורת דהכספיים של הבנק, כולל דוח הסיכונים וממלי
ר, וכן בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי ובדוחות של רואה החשבון המבקר ושל המפקח על הבנקים או רשות מוסמכת אחרת. מתפקידי  החשבון המבק

ים, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי הראשי או עם ינשל הבנק, לרבות אלה הנובעים מליקויים ארגוועדת הביקורת לעמוד על ליקויים בניהול העסקי  
 המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם. רואה החשבון

 ועדת אשראי  
אתו לאישור הדירקטוריון. כמו הועדה אחראית על אישור מסמך מדיניות האשראי )בדיון משותף עם הועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון(, לפני העל

דנה הועדה בדוחות בקרת אשראי ודיווחי אשראי שוטפים ובנושאים  ת אשראי החורגות מהמגבלות שנקבעו במדיניות האשראי. בנוסף,  ושכן, אישור בק
 כלליים בתחום האשראי. 

 ועדת תגמול 
 )לפני אישור הדירקטוריון(.  הן, הועדה מאשרת תנאי התקשרות עם נושאי משרהועדה דנה וממליצה לדירקטוריון על מדיניות התגמול. כמו כ

 המנהל הכללי 
יישום  המנהל הכללי של הבנ ובפרט על  ובכפוף להנחיותיו  ק אחראי על הניהול השוטף של פעילות הבנק במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון 

ועל הובלת ההנהלה ומנהלי הסיכונים    ,קהמנהל הכללי על ניהול כלל הסיכונים של הבנהאסטרטגיה והתוכניות העסקיות של הבנק. במסגרת זו, אחראי  
 ף של הסיכונים וההון, ויישום מערך בקרה פנימית אפקטיבי. לניהול אינטגרטיבי ומקי

תאם להחלטות דירקטוריון  המנהל הכללי מקבל סקירות ודיווחים שוטפים וסדירים, על פרופיל הסיכונים של הבנק, במתכונת ובמועדים שנקבעו בה
ל פי המתכונת שנקבעה בנהלי הבנק, ובכלל זה דיווחים בדבר ניהול בנקאי תקין. המנהל הכללי אחראי על דיווחים לדירקטוריון, ע  לוועל פי הוראות ניה

 הסיכונים של הבנק ובפרט בדבר אירועים חריגים ו/או חריגות מתיאבון הסיכון. 

 הנהלת הבנק 
סגרת תיאבון  ובמטרטגיה העסקית ויעדיה כפי שהותוותה על ידי הדירקטוריון  סאות הבנק עומדת בהלימה עם הית להבטיח שפעילהנהלת הבנק אחרא

אחראי ליישום העקרונות שנקבעו  הסיכון שהוגדר. באחריותה לנהל את הסיכונים המהותיים העומדים בפני הבנק באופן שוטף. כל מנהל סיכונים בתחומו  
ם של תהליכי ניהול ובקרת  ת ניהול הסיכונים, קביעת מגבלות וקווים מנחים, הטמעה ויישווייון הבנק לטיפול בסיכונים אלה. גיבוש מדינעל ידי דירקטור

 . הסיכונים, דיווחים על פרופיל הסיכון במהלך עסקים רגיל ובתרחישי קיצון ואישור מוצרים חדשים ופעילויות חדשות טרם הפעלתם
 ת סיכונים הולמים. ובקיומם של תהליכי ניהול ובקר םם של יעדי הבנק העסקיינק נועד לתמוך בהשגתהמבנה הארגוני של הב

ו/או    יצוין כי בדומה לתהליכים עסקיים, גם תהליכי ניהול הסיכונים אינם סטטיים, אלא מתעדכנים ומתפתחים כל הזמן, הן בעקבות רגולציה מקומית
 עסקיים. פרקטיקה בינלאומית והן בהתאם לצרכים ה

ה פועלות כפורומים ניהוליים ומקצועיים, שמטרתם לייצר דיון בסוגיות ניהול ובקרת  בכל הרמות הניהוליות. ועדות אל  בבנק פועלות ועדות ניהול סיכונים 
 הסיכונים, ולקדם מהלכים הנדרשים לשדרוג מתמשך של מסגרת ניהול הסיכונים של הבנק. 

והתחייבויות )ננ"ה(, ועדת שלוחות חוץ לארץ, ועדת  ת ניהול נכסים  דעליונה, ום הנהלה שבועי שוטף, ועדת אשראי עועדות ההנהלה העיקריות הינן: פורו
סיכונים  הנהלה לניהול סיכונים תפעוליים, ועדת הנהלה לניהול סיכונים הדנה בפרט במסמך הסיכונים הרבעוני וועדת היגוי למיזוג בנק אגוד. מנהל ה

 דות פועלות במצבי שגרה וחירום, על פי נהלים מפורטים.בועדות אלה. הוע מהחטיבה לבקרת סיכונים לפי העניין, חברים הראשי ונציגים נוספים

 



 ונים דוח סיכ 
 2020בדצמבר   31ליום 
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 CRO-מנהל הסיכונים הראשי, ה

הול ואחראי על פונקציית ניהול ובקרת הסיכונים ועל מסגרת ני  (CRO-מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, משמש כמנהל הסיכונים הראשי של הבנק )ה
לות קו ההגנה השני של הבנק ופועלת באופן בלתי תלוי בפעילות היחידות הנוטלות סיכון,  נדבך מרכזי בפעי החטיבה לבקרת סיכונים מהווההסיכונים. 

ניהול ובCRO-, גישה ישירה למנכ"ל ולדירקטוריון הבנק ותהליכי דיווח ישירים ומוסדרים. הCRO-כאשר ל קרת , אחראי לשמירת רמה נאותה של 
ורבות אקטיבית בתהליך תכנון ההון, ואחריות לוודא כי מתקיימים כל המהלכים והתהליכים ם חוצה בנק, מעיחדיווסיכונים בבנק, תוך שמירה על מערך 

 המבטיחים כי פרופיל הסיכון של הבנק תואם את תאבון הסיכון כפי שהוגדר על ידי הדירקטוריון.
ה בב CRO-באחריות  כי מתקיימים  מדיד  נק תהליכים אפקטיבייםלוודא  ניהול,  ובקרה,    ,הלזיהוי,  הגלומים  ניטור  הסיכונים  כלל  ודיווח של  הפחתה 

   .בפעילות העסקית של הבנק
ן ההון,  מנהל הסיכונים אחראי על הסדרת מסגרת תיאבון הסיכון של הבנק ועל הובלה וגיבוש כלל מסמכי המדיניות לניהול ובקרת סיכונים, אתגור תכנו

 אירועי כשל מהותיים וביצוע תחקירים ותהליכי הפקת לקחים הנובעים מהם. כמו כן, ניתוח  .תוכניות העבודה ואתגור התוכנית האסטרטגית אתגור
האשראי   מנהל הסיכונים הראשי, הינו האחראי הישיר על מספר סיכונים, הקשורים עם סיכוני הבקרה הפנימית של הבנק. כמו כן, אחראי על בקרת סיכוני 

 י האשראי. וטל חלק באישורנהועל אנליזת האשראי המהווה גורם בלתי תלוי 

 קצין ציות 

טיבי קצין ציות ראשי עומד בראש אגף הציות )בכפיפות למנהל החטיבה לבקרת סיכונים( ותפקידו לסייע לדירקטוריון ולהנהלת הבנק לנהל באופן אפק
 את סיכון הציות.

שלוחות הבנק בחוץ לארץ, באמצעות יישום  בחברות הבת וב  ,קיות בבנאושר בדירקטוריון, להטמעת תרבות הצקצין הציות פועל על פי כתב מינוי ש 
 מדיניות קבוצתית, הטמעת תרבות הציות בכל חלקי הארגון ופיקוח על יישום תהליכי ציות נאותים בחברות הבת ובשלוחות.  

 בכלל, ובהתאם לתוכנית האכיפה בפרט. , מוטלות עליו על פי דיני ניירות ערךקצין הציות, מרכז את הטיפול בנושא הציות של הבנק לחובות ה
קצין הציות חבר בפורומים שונים בבנק לשם הבטחת ראייה מערכתית של היבטי ציות שונים. על מנת להבטיח ציות לכלל הוראות הדין, בנושאים 

הינה לבדוק את  השונים, מקיים קצין הציות מערך בקרה, בהתאם ל ויחידותיו בהוראות הדינים  ידת סניפי הבמעתוכניות בקרה. מטרת הבקרות  נק 
 השונים, ואת אפקטיביות הבקרות המבוצעות על ידי היחידות העסקיות ויחידות המטה השונות. 

 חטיבת הביקורת הפנימית  

ון  לת במטרה לבחעויכונים, כפופה ישירות לדירקטוריון הבנק ופהביקורת הפנימית משמשת כקו הגנה שלישי במסגרת הממשל התאגידי של ניהול הס
את אפקטיביות מסגרת הבקרה הפנימית בבנק. פעילות זו מתבצעת בדרך כלל בדיעבד, כשהיא משתמשת במגוון כלים בהתאם לתוכנית עבודה רב  

וכן תחקירים    ורת של גורמים חיצוניים,פנימית, דוחות ביק, דוחות הביקורת הICAAP-שנתית ממוקדת סיכונים המבוססת בין היתר על תוצאות תהליך ה
קורת, בדיקות של גורמים שונים בבנק ובהם סקרי סיכונים. תוצאות עבודת הביקורת והמלצותיה מופצות ליושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש ועדת הביו

 אחר יישום ההמלצות.   , החשבונאי הראשי והפונקציות הרלוונטיות בבנק, תוך מעקבCRO-המנהל הכללי, ה
, את מתכונת הפעילות במטרה לצמצם נוכחות פיזית של עובדים  2020ה הביקורת הפנימית, במהלך שנת  הקורונה התאימ  בעקבות התפשטות נגיף 

הלך השנה  ולעבור לעבודה מרחוק, תוך שמירה על היכולת לסקור את הסיכונים המרכזיים במסגרת בקרת הקו השלישי. תכנית העבודה עודכנה במ
 יקורת.בהבגין משבר הקורונה, באישור ועדת 

 
 ים נוספים בדבר פעילות חטיבת הביקורת הפנימית, ראה פרק ממשל תאגידי בדוחות הכספיים.לפרט

 פורומים נוספים לניהול ובקרת הסיכונים הפועלים בבנק

נוספים  בבנק פורומים    ית לניהול ובקרת הסיכונים של הבנק, פועליםבמסגרת הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, ובהתאם למדיניות המסגרת הכלל
 לניהול ובקרת הסיכונים וההון וביניהם:

 מקיים אינטגרציה בין הגורמים השונים בבנק האחראים ליישום מסגרת הבקרה הפנימית של הבנק.  -פורום בקרה פנימית  •
 ק, לנוכח יעדי הבנק. עוקב אחר התפתחות ההון של הבנ  -פורום תכנון וניהול ההון  •

לניטור סיכונים • ידי מנהל הסיכונים הראשי, בשיתוף עם מנהלי   -)פנ"ס(    פורום  לסיכונים השונים, המובלים על  ייעודיים  שורה של פורומים 
ת מקובלות, תיקוף  היחידות העסקיות, העוסקים באישור מתודולוגיות לניהול סיכונים, תרחישי קיצון ותוצאותיהם, סקירות של רגולציות ופרקטיקו

י מדיניות ונהלים והיבטים של סיכונים תפעוליים לרבות מפת הסיכונים, סקרי הערכת סיכונים, אירועים  שור מסמכיאמודלים והמלצות ליישום,  
 מהותיים ותהליכי הפקת לקחים, וכן מגוון נושאים העולים מתוך ניהול הסיכונים והבקרה הפנימית של כל יחידה עסקית.

 ות. חוצי גבול ם בתחום הציות, כולל ניהול סיכוניםיעודיי פורומים •

 , בתחומי הסיכונים התפעוליים.CRO-ועדה המייעצת ל -ועדת היגוי סיכונים תפעוליים  •

 בתחום אבטחת מידע וסיכוני סייבר.   CRO-ועדה המייעצת ל - ועדת היגוי אבטחת מידע וסייבר  •

( לכלל  ROשלהם, וכן הגדרה של מנהלי סיכון )   המהותיות   ףמיפוי הסיכונים המהותיים וס צה, הכוללת את  הבנק קבע מסגרת לניהול ובקרת הסיכונים בקבו 
 פוטנציאל ההשפעה שלו על הפעילות העסקית, במהלך השנה הקרובה. הסיכונים. עבור כל סיכון נאמד  

,  ן: נמוכהוכרמי הסיכון, על פי סולם הכולל חמש רמות סיבטבלה להלן מפורטים גורמי הסיכון והערכות ההנהלה לגבי מידת ההשפעה של כל אחד מגו
 גבוהה וגבוהה. -בינונית, בינונית, בינונית-נמוכה

הנקבעת הן בהתאם לתוצאות ניטור מדדי הסיכון  הבנק    הבנק הגדיר את רמות הסיכון בהתאם לאומדן היקף ההשפעה )פוטנציאל ההשפעה( על הון
והן בהתאם להערכה איכותית של איכות תה הכמותיים השונים שקבע ה  ניהול ובקרת הסיכונים, ואפקטיביות מעגלי הבקרה בהתאמה לתהליך  י ל בנק  כי 

ל ובקרת הסיכונים, לרבות כיוון התפתחות הסיכונים  השנתי של הבנק. התהליך כולל הערכה עצמית של רמות הסיכון, איכות תהליכי ניהו  ICAAP- ותוצאות ה 
 צאות אלו נידונות בהרחבה בהנהלה ובדירקטוריון הבנק. ו ת ימה עם תוכנית העבודה של היחידות השונות.  בשנה הקרובה, וההל 
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 מיפוי כללי של גורמי הסיכון ומידת השפעתם 

 ( לכל אחד מהם:  Risk Ownerרי ההנהלה שמונו כמנהלי הסיכונים ) להלן מיפוי גורמי הסיכון, פוטנציאל השפעתם על קבוצת הבנק וחב 
 

 Risk Owner מידת ההשפעה של גורם הסיכון   גורם הסיכון 

 מנהל החטיבה העסקית בינונית  השפעה כוללת של סיכוני אשראי 

  בינונית  חונות סיכון בגין איכות לווים וביט

  בינונית-נמוכה   תסיכון בגין ריכוזיות ענפי

  נמוכה  סיכון בגין ריכוזיות לווים/קבוצת לווים 

  בינונית-נמוכה סיכון בגין תיק המשכנתאות

 מנהל החטיבה הפיננסית  בינונית-נמוכה ( 1)השפעה כוללת של סיכוני שוק

  בינונית-נמוכה סיכון ריבית 

  בינונית-נמוכה סיכון אינפלציה

  נמוכה  ליפין רי חעשסיכון 

 מנהל החטיבה הפיננסית  בינונית-נמוכה סיכון נזילות 

 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית  השפעה כוללת של הסיכון התפעולי 

 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית   סיכון אבטחת מידע וסייבר 

 יה של מזרחי טפחות בע"מהטכנולוג תמנהלת חטיב בינונית  כון טכנולוגיית המידעיס

 יועצת משפטית ראשית בינונית-נמוכה סיכון משפטי

 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית-נמוכה סיכון ציות ורגולציה

 סיכוניםמנהל החטיבה לבקרת  בינונית-נמוכה טרור  ומימון סיכון הלבנת הון

 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית-נמוכה סיכון חוצה גבולות

 ווק, פרסום ופיתוח עסקים בה לשייטמנהלת הח נמוכה  (2)סיכון מוניטין

 מנהל כללי בינונית-נמוכה ( 3)עסקי-סיכון אסטרטגי
 

 
 ( כולל סיכון אופציות ומניות הממופה בבנק אגוד. 1)
 . ( הסיכון לפגיעה בתוצאות הבנק כתוצאה מפרסומים שליליים לגבי הבנק 2) 
 .  תהליך תכנון וניהול ההון תעסקי כוללת א -( הגדרת הסיכון האסטרטגי3)

 
כפי שהן נערכות מעת לעת, וכוללת את הערכת הסיכונים ההנהלה  מידת ההשפעה של הסיכונים השונים בטבלה לעיל, נקבעה בהתאם להערכות  

מדדי הסיכון הכמותיים    של הקבוצה. הערכות אלה, נעשות על פי ניטור הנובעים ממיזוג בנק אגוד שאינה משנה באופן מהותי את רמת הסיכון הכוללת  
יכי ניהול הסיכונים, ואפקטיביות מעגלי הבקרה בהתאמה  השונים שקבע הבנק, כולל צפי לכיוון התפתחותם וכן בהתבסס על הערכה איכותית של תהל

 . שביצע הבנק, בהובלת מנהלי הסיכונים של הבנק  ICAAP-לתהליך ותוצאות ה
האשראי בעקבות השלכות מגפת הקורונה העולמית,   הכולל של הבנק כתוצאה מעלייה ברמת סיכון  םי, חלה עלייה בפרופיל הסיכונ2020חילת שנת  תמ

, התעצמה במהלך חודש מרץ וממשיכה להתפתח ולהשפיע על הכלכלה בישראל ובעולם, כך שעדיין  2020בישראל לקראת סוף חודש פברואר  שהחלה  
הבנק בוחן את מדדי הסיכון באופן מתמיד ומתאימם ככל הנדרש   האשראי של הבנק. קעריך את מלוא ההשפעה של המשבר על איכות תילא ניתן לה

 . טפת, בכפוף ובהלימה לתיאבון הסיכון הכולל של הבנק לסיכונים השוניםלפעילות העסקית השו
בינונית לרמה -מרמה נמוכה  2020ן הראשון של שנת  ועאיכות לווים וביטחונות, עלתה ברב  כון בגיןושל הסי  רמת ההשפעה הכוללת של סיכון אשראי

ונותרה ברמה בינונית לאורך כל שנת  ב . העלייה ברמת הסיכון היא גם במגזר הפרטי, אך בעיקרה במגזר העסקי, ובדגש על העסקים  2020ינונית, 
נות על הענפים השונים במדינה. גורמי הסיכון  וששקית כתוצאה מהטלת מגבלות הריחוק החברתי ההבינוניים והקטנים, בעקבות הירידה בפעילות המ

ייעודיים )כגון: תעופה, אופנה, בתי מלון, שירותי הארחה    פעילות המשק ובייחוד בענפי משקהמהותיים הינם העלייה החדה בשיעור האבטלה, האטה ב
על שווי הביטחונות. גורמים אלה עלולים להביא לגידול בהיקף הלקוחות   םו, ותנודתיות בשווקים הפיננסים שמשפיעים גואוכל, תרבות הפנאי( שנפגע
הבנק מנהל ומנטר את סיכון האשראי שלו באופן הדוק ונקט בפעולות אקטיביות בהתאמה למצב, על מנת לסייע ללקוחות   שייקלעו לקשיים לאורך זמן.
ת ניהול הסיכונים של הבנק. במסגרת צעדים אלה אושרה דחייה של ויולצמצם את הסיכון לכשל, תוך שמירה על מדינלצלוח את תקופת המשבר  

קוחות משכנתא שנזקקו לכך, עקב קושי זמני בגין המשבר; אושרו דחיות ועדכונים למועדי התשלום גם ללקוחות מספר חודשים בתשלומים השוטפים לל
התוכנית הממשלתית. לנתונים כמותיים בדבר פעילות הבנק לסיוע    תזמני; הועמדו הלוואות בערבות מדינה במסגר  פרטיים ומסחריים שנקלעו לקושי

 פרק אירועים מהותיים בעסקי קבוצת הבנק, בדוח הדירקטוריון וההנהלה.  ללקוחות על רקע משבר הקורונה, ראה
 

אות המתמשכת לאור המשך ד ו בינונית בשל אי הו– מרמה נמוכה לרמה נמוכה   הועלתה רמת הסיכון בתיק האשראי לדיור   2020ברבעון השני של שנת  
סייע ללקוחות להם משכנתא בבנק, אפשר הבנק ללקוחותיו לקבל דחיית . על מנת ל 2020בינונית עד לסוף שנת  - התפתחות המשבר, ונותרה ברמה נמוכה 

נוספת עד לסוף שנת  חודשים, ובהמשך התאפשרה הארכה 4יות של עד , ניתנו דח2020בשלב הראשון, החל מחודש מרץ תשלומים חלקית או מלאה.  
, בהתאם למתווה בנק ישראל,  2020תשלומים. החל מתום שנת    ת שטרם דחוחודשים גם ללקוחו  6ללקוחות שכבר דחו תשלומים, ודחייה של עד    2020

ו דחיות רשבאופן חלקי, למשך תקופה של עד שנתיים. או  ניתנת ללקוחות שביקשו דחיות האפשרות לחזור ולשלם את תשלומי המשכנתא השוטפים
אות בערבות מדינה במסגרת התוכנית הממשלתית. בנוסף, ועדכונים למועדי התשלום גם ללקוחות פרטיים ומסחריים שנקלעו לקושי זמני, והועמדו הלוו
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  ר ן שוטף, לרבות אפשרות לתשלום חלקי של ההחזנערך הבנק לביצוע הסדרים עם לקוחות שיבקשו לחזור ולפרוע את תשלומי המשכנתא באופ
המשכנתא. הבנק מנטר באופן שוטף את הפעילות והיבטי (. סכומי התשלומים שנדחו נפרסו מחדש ליתרת תקופת  החודשי, או הארכת תקופת ההלוואה

הסיכון הינו התנהגות   תועוד. אחד הפרמטרים המהותיים לבחינ   הסיכון בנושא: סכום הדחיות, כמות הבקשות, תקופת הדחיות, פרופיל הלווים, שיעור המימון
 .תקופת דחיית התשלום. הלווים בתום  

תחות התנהגות הלווים עם סיום תקופת הדחיות בחודשים הבאים והיקפי המימוש של הארכת הדחיות על פי המתווה  הבנק ממשיך לעקוב אחר התפ
כן, פעל הבנק   ישראל לבחינת כושר ההחזר, בהתחשב ברמת    בתהליך חיתום המשכנתא, בהתאם להקלה של בנקהמעודכן של בנק ישראל. כמו 

בנק ישראל אפשר גם ללקוחות במגזר הפרטי ובמגזר העסקי לבצע דחיות תשלומים ה בהמשך.  ההכנסה לפני המשבר והצפי לחזרה למעגל העבוד
ואות שבוצעה בהן דחייה, תקופת  ולאופן שוטף את היבטי הסיכון בנושא: מספר ההעפ"י מתווים שמתעדכנים על ידו בהתאם להתפתחויות. הבנק מנטר ב

הנמצאות בדחיית תשלומים, ושל האשראי שהועמד במסגרת קרנות המדינה, ראה בפרק סקירת לפרטים בדבר ההלוואות הדחייה, סכומי הדחייה וכו'. 
 וההנהלה.  בדוח הדירקטוריון סיכון אשראי –הסיכונים 

 

. ככלל סיכונים 2019שנת לדיור( כאמור, נותרה ללא שינוי מהערכת הסיכון בסוף  כון האשראי )כולל תיק האשראייסהערכת כלל גורמי הסיכון, למעט 
 בעלי רמות סיכון שאינן נמוכות, נובעים מסיכון מובנה בפעילות הבנק, והם בהלימה לעקרונות תיאבון הסיכון שהוגדר.  

משמעותי התממשות סיכונים אלה, עלול להיות  מבין הסיכונים המהותיים בבנק, ופוטנציאל הנזק מ  םגי וסיכוני אבטחת מידע וסייבר, הינהטכנולו הסיכון  
בשגרה ועל אחת כמה וכמה בשעת חירום. הפעילות בזמן המשבר נוהלה באופן ממוקד, תוך ריכוז כלל הכוחות למתן השירות הנדרש לבנק, בצרכים  

י ככל הניתן את הסיכונים הפוטנציאלים. בפועל לא חלו אירועים מהותיים בתחום הטכנולוג  נו במהלך הדרך, ונקיטת מירב הצעדים לצמצוםשהשת
 ובנושא אבטחת מידע וסייבר.

שש מהתפשטות נגיף , העלה הבנק את רמת הכוננות לכוננות מוגברת בשל הח 2020רמת סיכון הנזילות נותרה נמוכה בינונית. במהלך חודש פברואר  
, רמת כוננות הכוללת צעדים  רשמו בבורסות. בתחילת חודש מרץ העלה הבנק את רמת הכוננות בנזילות ממוגברת לצהובהנשהקורונה והירידות החדות  

רידות החדות אופרטיביים אשר נועדו להבטיח כי הבנק שומר על רמת נזילות נאותה בעתות משבר, וזאת בשל התפשטות נגיף הקורונה והמשך הי
רבעון השלישי  ת הכוננות ירדה חזרה למוגברת במחצית חודש מאי, עם תהליך החזרה לשגרה. במהלך כל המ רבבורסות בעולם ובפרט בישראל.  

 , עמדה רמת הכוננות בבנק על רמה מוגברת. במהלך תקופה זו הבנק מבצע מעקב שוטף )כולל תוך יומי( אחר אינדיקטורים 2020והרביעי של שנת  
ת נאותה והבנק עומד בכל התרחישים רמת הנזילו  –ן בחינה מדי יום של מספר תרחישי לחץ לטווחי זמן שונים  כוכמותיים ואיכותיים )פנימיים וחיצוניים(,  

נאותים, וזאת תוך    בכל המגבלות הפנימיות. על פי תכנון הנזילות לטווח קצר וכן לטווחי זמן ארוכים יותר, הבנק צפוי להמשיך ולשמור על יחסי נזילות
 ובפעילות הצפויה הכוללת הנחות מתאימות למצבי משבר.  התחשבות בפעילות הידועה

ה, הבנק ממשיך ומנטר את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ואת השפעת מיזוג בנק אגוד באופן שוטף ולא ניכרת רמת סיכון המוניטין נותרה נמוכ
 השפעה מהותית על סיכון המוניטין של הבנק. 

כות  סר הוודאות, לא ניתן להעריך את מלוא השלעסקי. בשלב זה ולאור חו– הסיכון האסטרטגי  תמנק בוחן באופן שוטף את השלכות המשבר על ר בה
, תוכנית שיעדיה הושגו 2017-2021, לשנים  2016המשבר על פעילות הבנק. הבנק פועל במתווה תוכנית אסטרטגית חמש שנתית שאושרה בנובמבר  

 .  2019הכספיים של שנת  כבר בדוחות
תה לאישור הדירקטוריון ברבעון  , ולהבא2021-2025הנהלה להיערך להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים  וריון הבנק את הטקבהמשך להנחיית דיר

משבר הקורונה, ואי , הרי שלאור 2019, כל זאת לאור השגת יעדי התוכנית האסטרטגית הנוכחית כבר בדוחות הכספיים לשנת 2020השלישי של שנת 
ו כך שהתוכנית האסטרטגית מת הרכישה של מלוא המניות בבנק אגוד לישראל בע"מ, עדכן דירקטוריון הבנק את הנחיתל שהוודאות השוררת ולאור ה 

 . 2021, תובא לאישור הדירקטוריון במהלך שנת 2021-2025החדשה לשנים 

הסיכון והחשיפה שלו לסיכונים השונים במהלך   תוימוש במגוון שיטות ומתודולוגיות לאמידת רמהבנק מקיים תהליכי זיהוי ומדידה של סיכונים על ידי ש
ובתרחישי קיצון. הבנק   רגיל  ושיטות מדידה  עסקים  ועוד(  רגישות, תרחישים  ניתוחי  )מודלים, מדדים, אינדיקטורים,  כמותיות  מפעיל שיטות מדידה 

 איכותיות )הערכות מומחה וסקרים(. 

 
 ון תרחישי קיצ

חשיפה של הבנק לסיכונים, הן בראייה נוכחית והן בראייה צופה פני עתיד. תרחישי המשמשות להערכת הם  ינתרחישי קיצון הינם טכניקות לניהול סיכו
מודלים  הקיצון מאפשרים הבנה של השפעת אירועי קיצון מסוגים שונים על יציבות הבנק, ומהווים כלי נוסף, משלים ואינטגרלי לגישות, למדדים ול

זיהוי מוקדי סיכון מהותיים וחולשות בתיק, כלי תומך   לאתגור תיאבון הסיכון ותכנון ההון,ון משמשות את הבנק צי לניהול הסיכונים. תוצאות תרחישי הק
מגוון רחב של  לקבלת החלטות עסקיות ומהווים אמצעי משלים למדידת סיכונים במודלים כמותיים לזיהוי סיכונים שאינם מזוהים במודלים. לבנק  

 ת לאמוד את פוטנציאל פגיעת הסיכונים השונים ביעדיו העסקיים והפיננסיים של הבנק.ון, המחושבים על מנצימתודולוגיות לביצוע תרחישי ק
הבוחן   תרחישי הקיצון מבוצעים בתדירות משתנה, בעוצמות וברמות שונות, החל מביצוע תרחישים ברמה של מגזר, ברמה של סיכון, תרחיש מערכתי

ד של בנק ישראל, וכלה בביצוע תרחישי איום. התרחישים נועדו לוודא כי יש בידי וסס על התרחיש האחיבמהתממשות של מספר סיכונים במקביל, ה
נק עומד במגבלת  מספקות כדי לשרוד גם בתרחישי איום, תרחישים עם השפעה בעוצמה גבוהה והסתברות מזערית להתרחשות, וכי הב  הבנק כריות הון

( הבוחנים, Reverse Stress Test)  RST. בנוסף, מפעיל הבנק תרחישי איום הפוכים,  6.5%ימלי של  יחס הון מינ  - איום    שלתרחי  1יחס הון עצמי רובד  
 לתרחיש איום. 1בהסתמך על פרופיל הסיכון של הבנק, מהו האירוע אשר עלול להביא את הבנק קרוב למגבלת הון עצמי רובד 

 

 התרחיש המערכתי 
, בחודש 2020שעורך הפיקוח על הבנקים למערכת הבנקאית. התרחיש האחיד נדרש פעמיים במהלך שנת קיצון אחיד  התרחיש המערכתי הינו תרחיש

תרחיש  . מטרת  2022יוני ובחודש אוקטובר. שני התרחישים התבססו על התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה והשבתת המשק ונמשכים עד לסוף שנת  
דרכי ההתמודדות שלהם עם השלכות משבר הקורונה, כאשר בנק ישראל והפיקוח על הבנקים  התנהלותם ו  ,הקיצון הינה לבחון את עמידות הבנקים

 בוחנים את הצעדים הנדרשים לתמיכה במשק ועל כן מבצעים בחינה לעמידות המערכת הבנקאית באמצעות התרחישים. 



 דוח סיכונים 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

19 

הקודם שפורסם, וזאת בהתאם להחמרה שחלה    תר מהתרחישויתרחיש מחמיר  , הינו  2020הבנקים באוקטובר    תרחיש הקיצון שפרסם הפיקוח על
במהלך הסגר השני בעוצמת הפגיעה הכלכלית במשק בשל משבר הקורונה. התרחיש הינו תרחיש מאקרו כלכלי, המבוסס על התפתחות אירוע נגיף  

 המשק. ה בפעילות דירחיש כלל שני גלי תחלואה נוספים שגרמו לירהקורונה והשלכותיו על הפעילות הכלכלית במשק, הת
, מצביעות על יכולת הבנק לעמוד בהשפעות משבר הקורונה ובהפסדים שעלולים  2020תוצאות התרחיש, שהועברו לבנק ישראל בתחילת חודש דצמבר  

תאמה לתקופת  ו זמנית בהתחל הבנקים, שהופים הנדרשים על ידי הפיקוח עהגבוהים מיחסי ההון המזערי  להיווצר בתרחיש הקיצון ולשמר יחסי הון
 המשבר )לפירוט בדבר ההקלות בדרישות ההון ראה פרק הון, הלימות הון ומינוף בדוח הדירקטוריון וההנהלה(.  

 

 ICAAP–תהליך ה
  יעדי ההון   ,וכוללת של הבנק, תואמת את פרופיל הסיכון של)הנדבך השני( שנועד להבטיח, כי רמת ההון ה  הינו תהליך להערכת ההון הפנימי  ,ICAAP–ה

כן, במסגרת נדבך זה,  הן במהלך עסקים רגיל והן בתרחישי קיצון. כמו  ויעדיו העסקיים בהתאם לתכנית העבודה ותכנון ההון השוטף. זאת    שקבע 
 הסיכונים וזיהוי מוקדי הסיכון. מתקיימים תהליכי הערכה איכותיים לרמת הסיכונים השונים, איכות ניהולם, בניית מפת 

רחבה ומאושר בהנהלת הבנק, בוועדות הדירקטוריון )ועדה לניהול סיכונים וועדת הביקורת( ובמליאת הדירקטוריון. המסמך  נדון בה  ,ICAAP–מסמך ה
 לבנק ישראל וכולל התייחסות איכותית וכמותית לכלל היבטי הסיכון של הבנק.  2020הוגש בסוף שנת 

, איכות תהליכי ניהול הסיכונים וכיוון התפתחות הסיכון בשנה הקרובה. הבנק ת הסיכוניםמרכותי הינו תהליך להערכה עצמית של  ערכה האיתהליך הה
(, לכלל הסיכונים הרלוונטיים לבנק, וזאת  Risk Assessment System)  RAS–מבצע את תהליך ההערכה האיכותי, בתדירות שנתית באמצעות תהליך ה

נוספת כחלק   י הסיכון העיקריים. כמו כן, מבוצעת בחינת הצורך בהקצאת הוןות את מוקדהזעריך איכותית את פרופיל הסיכונים בבנק, ולבמטרה לה
 מתכנון ההון במסגרת הנדבך השני. 

השלכות מגפת הקורונה העולמית, , העלייה נבעה בעיקרה מ2019, חלה עלייה בפרופיל הסיכונים הכולל של הבנק ביחס לשנת  2020במהלך שנת  
כלכלי, בארץ ובעולם. רמת סיכוני האשראי עלתה במידה מסוימת בפרט במגזר העסקים הקטנים, מגזר שנפגע מהותית  ר משבר  צושבעקבותיה נ

ן האסטרטגי שהושפע מהגבלות הקורונה. כמו כן, חלה עלייה מסוימת ברמת הסיכונים התפעוליים כולל סיכוני אבטחת מידע ומשאבי אנוש והסיכו
 זוג בנק אגוד על התוכנית האסטרטגית. לכות מישהמהשלכות משבר הקורונה ו

 ככלל הסיכונים בהם רמות הסיכון אינן נמוכות נובעים מסיכון מובנה בפעילות, ובהלימה לעקרונות תיאבון הסיכון שהוגדר.   
לשיפור איכות והרציפה    יפור מתמשכת המשקפת את פעילות הבנק השוטפתאיכות ניהול הסיכונים היא ככלל גבוהה עד גבוהה מאוד, ובמגמת ש

ים )כגון תהליכי ניהול הסיכונים ואפקטיביות הבקרות. כיוון הסיכון לשנה הקרובה הינו חשש לעלייה נוספת ברמת סיכוני האשראי, וכן בסיכונים נוספ
 אגוד..   קהשלכות משבר הקורונה והן מפרויקט מיזוג בנסיכון מוניטין וסיכונים תפעוליים(, העלולים להיות מושפעים הן מ

יודגש כי תהליך הערכת הסיכונים השנה כלל את השפעות מיזוג בנק אגוד, וכלל התייחסות לפרופיל הסיכון הפרטני של בנק אגוד כחלק מראיית 
יך לה תית על פרופיל הסיכון של הבנק. עם זאת, לתהסיכון הקבוצתית. ההערכה הראשונית הינה כי לפעילות הכוללת של בנק אגוד אין השפעה מהו

 וג עצמו, שהינו פרויקט רחב היקף, מורכב וכולל היבטים רבים במרבית תחומי הסיכון, עלולה להיות השפעה על פעילות הבנק בשנה הקרובה. המיז
עו בקרכה הכוללת בעיקר כתוצאה מאירוע הקורונה,  , לאור איכות הניהול הגבוהה, ועל אף העלייה ברמות הסיכון ובהעRAS-על סמך תוצאות תהליך ה

נוסף בגין איכות ניהול הסיכון וכי פרופיל הסיכון הוא בהלימה לתיאבון    ת הבנק, הוועדה לניהול סיכונים ודירקטוריון הבנק, כי אין צורך להקצות הוןהנהל
 הסיכון של הבנק. 

סיכונים העומדים בפני הבנק, מטרת  גרים וה תאהתבסס על זיהוי הותיים אליהם הבנק חשוף, ב, נבנתה מפת הסיכונים המהRAS–במסגרת תהליך ה
מפת הסיכונים, בין השאר, היא למקד את הבנק לטיפול בסיכונים השונים. עבור כל סיכון נבחנה עוצמת ההשפעה שלו על פעילות הבנק והעמידה 

של השנה הקרובה, בהתחשב   ן באופקוכת הניהול והבקרות. וההסתברות להתממשות הסיביעדים העסקיים, בהתחשב בחשיפות הבנק הנוכחיות ואיכו
 בהתנהגות היסטורית והערכה וידע על ההתפתחויות הצפויות. 

  זוהים תהליך ההערכה האיכותי מצביע על עלייה מסוימת ברמות הסיכון בבנק, איכות הניהול היא טובה והולמת את הפעילות העסקית. ומוקדי הסיכון מ
 ק.בות הבניטומטופלים במסגרת תוכניות העבודה של כלל ח

, המשקף את רמת הסיכון הכוללת של הבנק, הנמדדת במונחי ההון הנדרש כנגד פוטנציאל  ICAAP-תהליך ההערכה הכמותי, הינו תהליך תכנון ההון ב
ומבוצע בהתבסס   ק חשוף,נבימי עבור כל הסיכונים אליהם הליך הערכה פנזה נאמד בתה   ההפסד הצפוי לבנק במהלך עסקים רגיל ובתרחישי קיצון. הון

 על תכנית העבודה ותכנון ההון השוטף של הבנק ולאופק תכנון של שלוש שנים.
תקין למדידה  המבוסס על נכסי הסיכון המחושבים בגישה הסטנדרטית, לפי הוראות ניהול בנקאי   , כולל את הקצאת ההון בנדבך הראשון ICAAP– תכנון ההון ב 

, וכן את תוספת הקצאת ההון בנדבך השני, בגין סיכונים שאינם מופיעים בנדבך הראשון  וסיכון תפעולי   CVAי האשראי, שוק,  נ ו והלימות ההון, וכוללים את סיכ 
 קיצון.   בגינם במהלך עסקים רגיל ובתרחישי   הסיכונים שנכללים בנדבך הראשון אך להערכת הבנק נדרשת תוספת הקצאת הון   ותוספות בגין 

ומים מספק, להתמודדות עם מגוון הסיכונים הגל   התהליך השנתי של ההערכה הפנימית של הבנק לבחינת הלימות ההון, מצביע על כך כי בידי הבנק הון 
גם לאחר   ICAAP- ולל הנדרש ב כ ה התכנון, לבנק הון כולל זמין הגבוה מההון  בפעילות הבנק, הן במהלך עסקים רגיל והן בתרחישי קיצון. לאורך כל שנות 

 . 6.5%  בתרחיש איום בכל אחת משנות התרחיש אינו יורד מתחת לשיעור של   1הפעלת תרחישי קיצון ותרחיש איום. כמו כן, יחס הון עצמי רובד  
 

 מסמכי מדיניות ניהול ובקרת סיכונים
ובקרת סיכונים של הבנק. בפרט, מדיניות האשראי בה בוצע עדכון של   ל דיניות ניהו ובדירקטוריון הבנק כלל מסמכי מ , אושרו בהנהלה 2020במהלך שנת 

משבר הקורונה, מדיניות חדשה לניהול ספקים וספקי מיקור חוץ, הסיכון, המגבלות, הקווים המנחים, סמכויות אשראי, והתאמות נוספות בעקבות  תאבון  
ניות הלימות הון ומינוף שעודכנה בהתאם להוראת השעה וההקלות שניתנו ביחסי י ד עסקית ביחס לניהול הבנק בתרחיש פנדמיה, מ   מדיניות ניהול המשכיות 

לצורך התמודדות ע  והמינוף המזעריים הנדרשים  היציב ם משבר הקורונה, מדינ ההון  יחס המימון  עדכון חישוב מדד  נזילות הכוללת  לניהול סיכוני  יות 
מיים, , מדיניות בנקאות בתקשורת שעודכנה בנוגע לפעילות בנקאות בתקשורת בחירום, י נ הוראת בנק ישראל ועדכון תרחישי הקיצון הפ   בהתאמה לטיוטת

 שעת חירום.ות בדגש על התנהלות ב ועדכונים שוטפים נוספים בכלל מסמכי המדיני
 
 
 
 



 ונים דוח סיכ 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

20 

 גידור והפחתת סיכונים 
נים. ממשל תאגידי נאות תומך בקיום תרבות ניהול וכדי הם האמצעי המרכזי הקיים בבנק להפחתת סיתרבות ארגונית לניהול הסיכונים והממשל התאגי

. תרבות לניהול סיכונים חזקה ותקשורת טובה בין יכונים בבנק יעילים, מקיפים ומבטיחים את יציבותו לאורך זמןהסיכונים, והתהליכים לניהול ובקרת הס
נים אליהם הבנק חשוף מנוהלים ומנוטרים באופן שוטף ובצורה  וכובים של ממשל ניהול סיכונים נאות. כלל הסישלושת קווי ההגנה הינם מאפיינים חש
 אפקטיבית על ידי היחידות הרלוונטיות.

 ועקרונות תיאבון הסיכון הכולל של הבנק. המודל העסקי של הבנק מבוסס על אסטרטגיה עסקית, 
ועקרונותיה    2016בנובמבר    22שפורסמה ביום    הרמש שנתית. התוכנית האסטרטגית הנוכחית, אושהבנק פועל תחת מתווה של תוכנית אסטרטגית ח

 פורסמו לציבור.  
ביעדים שקבע דירקטוריון הבנק לשנה החמישית במסגרת   שנים, עמידה  3, הציגו בתום  2019תוצאות הפעילות שהוצגו בדוחות כספיים של הבנק לשנת  

לשנים   האסטרטגית  ה2017-2021תוכנית  האסטרטגית,  התוכנית  יעדי  השגת  לאור  תוכנית חנ.  להכנת  להיערך  ההנהלה  את  הבנק  דירקטוריון  ה 
 . 2021, ולהביאה לאישור הדירקטוריון במהלך שנת 2021-2025אסטרטגית חדשה לשנים 

 א נק, הנובע מהחלטות עסקיות שגויות, הטמעה לעסקי הינו סיכון בזמן אמת או סיכון עתידי, לרווחים, להון, למוניטין או למעמד הב-יהסיכון האסטרטג
 נאותה של החלטות הבנק או התאמה לא נאותה של הבנק לשינויים בסביבה העסקית בה הוא פועל. 

גיים הן מגורמים פנימיים )כגון: כשלי ממשל תאגידי, כשלי אשראי וחשיפות, סיכונים טכנולועסקי גלום בכלל פעילויות הבנק, ומושפע  -הסיכון האסטרטגי
 ויי רגולציה, סיכוני תחרות, שינוי בהתנהגות הצרכנים, גורמים מאקרו כלכליים ועוד(.ניועוד( והן מגורמים חיצוניים )כגון: ש

ה. החטיבה לבקרת הסיכונים מקיימת תהליכים שוטפים לאתגור תוכניות העבודה הנהלת הבנק מבצעת מעקב שוטף אחר העמידה ביעדי תוכניות העבוד
וחים הטכנולוגיים ובהתנהגות הלקוחות בשנים האחרונות משנה את פני העולם הפיננסי  תייעדי התוכנית האסטרטגיתההתפתחות המואצת בפוהעמידה ב

ואופי הבנקים בעתיד. הפיקוח על הבנקים מתמרץ את הבנקים להתייעל מתוך  עלי השפעה על שרידות  בהיבט של התגברות התחרות. השינויים הינם ב
 -כוח אדם. השינויים הטכנולוגיים הללו בנוסף להתגברות התחרות בעולם הפיננסיים    עתידי יהיה מוטה טכנולוגיה ומבוסס פחות עלהבנה שהבנק ה

 ארוך. עלולים להשפיע על המודל עסקי של הבנק לטווח 
,  ם י לות במערכת הבנקאית, מיפוי פערים טכנולוגי הבנק לפעול באופן שיטתי במסגרת צוות היגוי קבוע לנושא חדשנות, שמטרתו ניטור הפעי   לעניין זה החל 

חווית הלקוח,   ובחינה שוטפת של החלופות להמלצה על הפעילות בבנק, שתהא בהלימה לעקרונות האסטרטגיים של הבנק. זאת תוך תפיסה אסטרטגית של 
 ם. י י שרות בחירה ממניפת שירותים ומוצרים רלוונט מערכת יחסים מבוססת האמון עם הלקוחות, תוך מתן חווית השירות הטובה ביותר, ומתן אפ העצמת  

גידורו על מנת להגביל את   ו/או  יזומות לצמצום הסיכון  בידי הבנק קיימת תשתית עסקית, משפטית ותפעולית לנהל את החשיפות ולבצע פעולות 
כדי   ות, ולבצע שינויים בנכסי הסיכון ובהון תוך בנק יכולת לנהל באופן גמיש את הנכסים הפיזיים והן את הנכסים וההתחייבויות הפיננסיהחשיפה. ל

 הפעילות השוטפת, וזאת, על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים.

 תרבות ניהול הסיכונים בבנק 

בנק,  תרבות ניהול הסיכונים בבנק כוללת הסדרה של מערך דיווחים בין הגורמים השונים המהווים את מערך ניהול הסיכונים הכולל את דירקטוריון ה
  קבוצת הבנק פועלת באופן מתמשך לפיתוח וחיזוק תהליכי ניהול סיכונים, ליצירתקווי ההגנה.    תמנהל הכללי של הבנק, ההנהלה הבכירה, ושלושה

תרבות ניהול סיכונים ההולמת את פעילות הבנק ותומכת בהשגת יעדיו העסקיים. ניהול הסיכונים הוא חלק אינטגראלי מהפעילות השוטפת בבנק, 
 בבנק, בכל תחומי הפעילות. פעילות זו משתקפת בין היתר בתהליכים הבאים:  םבה לבקרת סיכונים מעורבת בתהליכים המהותייוהחטי

החטיבה לבקרת סיכונים מאתגרת את התוכנית האסטרטגית, תוכניות העבודה השנתיות ותכנון ההון של  -תהליכים עסקיים ואסטרטגיים  אתגור  -
ול הבנק במשבר הקורונה, פרויקטים עסקיים וטכנולוגיים. כמו כן החטיבה היים מהותיים כגון פרויקט מיזוג בנק אגוד, נהבנק, וכן פרויקטים ותהליכ

 חר הסיכונים העיקריים הגלומים בפעילות החטיבות השונות, ניטורם, והפעולות להפחתת הסיכון והשפעתם על מימוש התוכניות העסקיות.עוקבת א

ר או פעילות קיימת( לשם השגת יעדים עסקיים. קיים פוטנציאל צומו גם, לעדכון של מ או פעילות חדשה בבנק )כ תהליך לאישור מוצר חדש   -
ול ובקרת סיכון שנקבעה ובפרט, מתיאבון הסיכון. לפיכך, קבעו הנהלת ודירקטוריון הבנק במדיניות מסגרת כללית לניהול  גה ממסגרת ניהלחרי

ימת תיוג ייעודית, באמצעותה בוחן הבנק את השפעת  שרהבנק במוצר חדש ו/או בפעילות חדשה, הקובע  ובקרת הסיכונים את אופן הטיפול של  
על כל הסיכונים שמופו בבנק, לרבות התייחסות להיבטים תפעוליים, טכנולוגיים וחשבונאיים הכרוכים בהשקתו.  השקת הפעילות או המוצר החדש  

שלו, כאשר, מוצרים ופעילויות שיש להם    ון הנוכחי של הבנק, קובעת את מסלול האישורהשפעת המוצר או הפעילות החדשה על פרופיל הסיכ
 מאושרים במסלול דירקטוריון. השפעה מהותית על פרופיל הסיכון של הבנק,

בקרה פנימית. סקרים  קיום תהליכים תקופתיים לביצוע סקרי סיכונים בתחומים שונים: הן תפעוליים וטכנולוגיים והן בנושאי ציות ו  - סקרי סיכונים   -
 הול דינמי ואקטיבי של מפת הסיכונים.  ינאלה מהווים כלי תומך ל

נימי מתמשך של קווי ההגנה השונים לביצוע תחקירים ובדיקות אד הוק, בעקבות התממשותם של קיום תהליך פ  -תחקירים ובדיקות אד הוק   -
ו/או חיצוניים, לרבות אירועים שהתרחשו במע אלה והטמעתם בבנק.   םרכת הבנקאית העולמית. הפקת הלקחים מאירועיאירועי כשל פנימיים 

 ן עד לרמת דירקטוריון הבנק. תחקירים מהותיים שבוצעו בקשר עם ניהול סיכונים עולים לדיו

יניות מסגרת תקשורת הסיכונים מהווה נדבך מרכזי ביכולת הבנק לנהל את הסיכונים שלו. לבנק הגדרה של מערך דיווחים במד  -מערך הדיווחים   -
ווי ההגנה שנקבעו בבנק, לפי הקובע את הדיווחים הנדרשים בשגרה, באירוע חריג ובמצב קיצון )חירום(, בין כל ק כללית לניהול ובקרת הסיכונים,

 הצורך שנוצר, ובהתאם למצבי הטבע האפשריים. 

ומידת ההלימה    קנן, לצורך קיום מעקב אפקטיבי אחר פעילות הבמסמך הסיכונים הרבעוני הינו מנגנון דיווחי, המשמש ככלי עזר עיקרי לדירקטוריו -
גדרה. המסמך כולל: התפתחויות בפרופיל הסיכון אל מול תיאבון הסיכון, איכותית  של פרופיל הסיכון עם תיאבון הסיכון ומסגרת ניהול הסיכונים שהו 

לחזרה למתווה,   על חריגות והפעולות הננקטות על ידי ההנהלהוכמותית, שעוני סיכון המציגים את מידת הקרבה לסף המגבלה שהוגדר, דיווח  
פני עתיד לבחינת עמידות הבנק,  צופה  וניתוח  נושאים    תוצאות תרחישי קיצון  השונים, מעקב אחר  הפקות לקחים מהותיות בתחומי הסיכונים 

ו  אוותי נוסף בהתייחס להתפתחויות צפויות בבנק , בהלימה לסיכונים שעלו במפת הסיכונים ומידע איכותי/כמICAAP -מהותיים שעלו במסגרת ה
 במערכת הבנקאית. 

כיות עסקית באירועי חירום, הן אירועי חירום מערכתיים כדוגמת: אירוע ביטחוני,  לבנק מסמכי מדיניות ונהלים מוסדרים להמש  - התנהלות בחירום   -
כדוגמ לבנק  ספציפיים  אירועים  והן  ועוד  סייבר  אירוע  מגיפה,  אדמה,  לפרעידת  נוהל  לבנק  כן,  כמו  הבנק.  במערכות  כשל  עסקית יעת  לות 

חירו למקרה  ייעודים  ופורומים  בשווקים  פיננסי  קיצון  אירוע  או  בהתרחשות  הסיכונים במקרה של התרחשות,  מנהלי  ידי  על  בבנק  שיופעלו  ם 
 פוטנציאל להתרחשות אירועים כאלה בתחום סיכוני האשראי, השוק והנזילות. 



 דוח סיכונים 
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הול סיכונים  לרבות: לומדות מרחוק, הכשרות והדרכות ייעודיות בנושאי ני  ה מקיף הכולל אמצעים שוניםערך הכשרה והדרכ קיום מ  -הדרכות   -
רגולציה, ובקרה פנימית, כנסים ייעודיים ועוד. כמו כן, מתקיים קשר שוטף בין מנהלי הסיכון במטה ליחידות השטח ובפרט מול נציגים   ובדגש על

 ת עקרונות הפעילות ותקשור המידע ביחידות השונות.לחשמונו כאחראיים בתחומי הסיכון השונים להנ בכל אחת מיחידות הבנק

הסיכונים, באמצעות שימוש במערכות ממוכנות ומבוקרות, עם תלות מינימלית בתהליכים ידניים ובתדירות עדכון    ניהול וניטור  -מערכות מידע   -
המהותיים אליהם הוא חשוף, וכן מערכות   םה רבות המשמשות לצורך אמידת מכלול הסיכוניקרובה ככל הניתן לזמן אמת. לבנק מערכות מדיד

 ונים, כמפורט להלן. מידע התומכות במעקב, דיווח וניטור הסיכ

 
, ראה  2020בפברואר  שאושרה על ידי הדירקטוריון בחודש    2020-2022לכלל עובדי הבנק שאינם נושאי משרה לשנים   לפרטים בדבר מדיניות תגמול

 . 2020לשנת  םבדוחות הכספיי 22ביאור 
 להלן.  תגמוללפרטים בדבר מבנה התגמול בבנק ותמיכתו בתרבות הסיכון, ראה פרק 

 הטמעה, הגבלה ואכיפה של תרבות הסיכון

 , הכוללים: לבנק מספר דרכי פעולה ואמצעים לחיזוק, הטמעת ואכיפת תרבות הסיכון בקווי ההגנה השונים

משות אירועים חריגים, לרבות התקרבות למגבלות, חריגה מתיאבון סיכון. נהלים אלה משלימים במקרה של התמ  ם נוהלי דיווחים מוסדרים לדיווחי -
 את מסמכי המדיניות וכוללים מעבר למערך הדיווחים, את תהליך ניהול הטיפול באירוע. 

ים האמונים על הטיפול התקין י ההגנה השונוובנושאים השונים, הגורם האחראי להוראה, וק  מיפוי מוסדר ושוטף של כלל הוראות בנק ישראל -
 במכלול הסיכונים.  

 קיום קשר שוטף בין פונקציות בקרת הסיכונים בקו השני לפונקציית הביקורת הפנימית המהווה את הקו השלישי, הן במסגרת פורום בקרה פנימית -
 ניים. מהותיים פרט  ם יוי ודיון במוקדי סיכון רוחביים וכן באירועוהן במסגרת דיונים פרטניים, לזיה

הביקורת הפנימית מקיימת, כחלק מתוכנית העבודה המוסדרת של הביקורת, מהלכי ביקורת ייעודיים על פעילות החטיבה לבקרת סיכונים, לרבות  -
בקווי    ת אפקטיביות הבקרה, הטמעת התרבות הארגוניתכחלק מהסקירה הבלתי תלויה. מהלכים אלה בוחנים בין השאר א ICAPP- על תהליך ה

 תהליכי הטיפול באירועים ועוד.  העסקים,
ומפת הסיכונים, במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני   ICAAP-מעקב שוטף אחר ליקויים ופערים בתשתיות ניהול הסיכונים וכפי שעלו בתהליך ה -

 הנדון בהנהלה ובדירקטוריון. 
ית ובתדירות שנתית במליאת הדירקטוריון, המפרט את בתדירות רבעונ  רת של הדירקטוריוןון בהנהלה ובוועדת הביקודוח הנד  -דוח קצין ציות   -

וחוק התחרות הכלכלית. הדוח הינו בראיה קבוצתית ומאגד את פעילות    עיקרי הפעילות בתחומי הציות השונים, לרבות אכיפה בדיני ניירות ערך
 בנות והשלוחות בחוץ לארץ . הבנק, חברות

 ונים הראשי לבדו בועדת הביקורת של הדירקטוריון. כשל מנהל הסי  יקיום דיון שנת -
 קיום דיון שנתי של קצין הציות לבדו בועדת הביקורת של הדירקטוריון. -

 

 הקוד האתי 
ליכים התיל בפרט. מדיניות גילוי נאות של אירועים,  שקיפות מלאה הינה תנאי הכרחי לממשל תאגידי בכלל, ולממשל תאגידי של ניהול סיכונים יע

 תומכים ומבנה ארגוני הולם, יוצרים ממשקי עבודה שוטפים התומכים ומאפשרים לדירקטוריון הבנק לבצע את תפקידו. הדירקטוריון והנהלת הבנק 
  ב רוהיושרה הוא הכנת קוד אתי לבנק והטמעתו בקמעודדים בקרב הארגון רמה גבוהה של אתיקה ויושרה. אחד האמצעים המהותיים להנחלת האתיקה  

 בדי הבנק. כל עו
עודכן הקוד האתי על ידי הנהלת הבנק והדירקטוריון. עיקרי השינויים הם: הדגשת ערך מצוינות, מקצועיות ושירותיות, הוספת ערך    2019בסוף שנת  

מיחזור, התייעלות תהליכי    עלת חברתית וסביבתית, בין היתר, ע"י קידוםאחריות חברתית וקהילתית, הכולל גם פעילות לעשיית עסקים בראיית תו  -חדש  
עלת  אנרגטית וחסכנות בצריכה, התייחסות לכלל מחזיקי העניין בבנק, והתייחסות לאחריות המנהלים להתנהלות אתית ביחידותיהם. כמו כן, בבנק פו

י הבנק, דיון בדילמות לעובד  תוהקוד האתי באופן שוטף, על ידי פרסום דילמ  ועדת אתיקה הכוללת את נציגי יחידות המטה והסניפים, ופועלת להטמעת
 העולות מהשטח, ובחינת תהליך הטמעת הקוד האתי.

 
 התפתחויות בניהול הפעילות העסקית 

 
המגזרים העסקיים,    התפשטות נגיף הקורונה בעולם הובילה להתכווצות בפעילות הכלכלית העולמית, לעליה חדה בשיעור האבטלה, ולפגיעה בפעילות

ערכות החזאים הן כי הפצת חיסון לקורונה צפויה להוביל להסרה הדרגתית של המגבלות על הפעילות העסקית  נים. הטקובייחוד במגזר העסקים ה
ות מלאה. הבנק  ולחזרה לרמת פעילות רגילה. אולם, קיים סיכון כי תהליך ההתחסנות יהיה איטי ויעכב את התאוששות הביקושים וחזרת המשק לפעיל

של האטה בפעילות הכלכלית העולמית ובפעילות המשק הישראלי, העלולה להרע את מצבם של משקי    אפשריות  עוקב באופן שוטף אחר השלכות
 שונים, בייחוד בענפי המסחר והשירותים.  הבית או לפגוע בחוסן של עסקים בענפי משק

גובר של הפעילות הבנקאית לדיגיטל. התפתחות הבנקאות למעבר    םנים מוביליפיננסים והשינויים בהעדפות הצרכההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם ה
הפתוחה עשויה להוביל להתעצמות התחרות בזירת המחיר, בייחוד בתחום התשלומים והעברות הכספים. על רקע התפתחויות אלה, קיים סיכון גובר  

בנקאיים וחברות  –מכניסה של גופים פיננסיים חוץ כתוצאה    ולהתגברות האיום התחרותי על מערכת הבנקאותלפיצול צריכת סל המוצרים הבנקאיים,  
קעות  טכנולוגיה לתחומי פעילות בנקאיים. הבנק נערך לעולם הטכנולוגי המשתנה באמצעות התאמת פונקציית הייצור הבנקאית, בין היתר, באמצעות הש

 בטכנולוגיה. 

י הבנק. עסקת המיזוג הינה פרויקט מהותי בהיקף נרחב ובעלת  וד בידגאלרכישת מניות בנק    הושלמה עסקה  2020פטמבר  בס  30כאמור לעיל, ביום  
ת המיזוג.  מורכבות רבה, ונושאת בחובה מגוון רחב של סיכונים. הבנק נערך בצוותי עבודה נרחבים ובניהול מקיף של ועדות היגוי ומנהלות לביצוע תכני



 ונים דוח סיכ 
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הינ הסיכונים  העבודה,  ניהול  צוותי  בכל  ודינמי  אינטגרלי  חלק  מנהאכו  והמיטגציות  שר  הפרויקט  סיכוני  כלל  את  ומתכלל  בוחן  הראשי  הסיכונים  ל 
 הנדרשות להפחתת וניהול הסיכון.

הריכוזיות  השפעתן של הוראות רגולציה בתחומי ליבה של הפעילות הבנקאית, ובכללן השפעותיו האפשריות של החוק ל"הגברת התחרותיות ולצמצום  
הוספת שחקנים חדשים,    -גברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים תוך התייחסות לצד ההיצע  הינה ה  קבשוק הבנקאות בישראל". מטרת החו

 הגברת יכולת הצרכן להשוות בין עלויות של שירותים פיננסיים. -ולצד הביקוש 
דיור. העדכון כולל ביטול ואות לולבנושא מגבלות למתן ה  329בנקאי תקין מספר    פרסם בנק ישראל עדכון להוראת ניהול  2020בדצמבר    27ביום  

 מגבלת ריבית הפריים, כך שנותרה המגבלה שלפחות שליש מסך המשכנתא יינתן בריבית קבועה, ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.
לוואה בבנק או בבנק אחר ם של הדקור הלוואה לדיור המיועדת למימון פירעון מו. עב2021בינואר    17התיקונים להוראה לפי החוזר הינם החל מיום  

. בשלב זה, לא ניתן להעריך את ההשפעה על היקף הפניות של לקוחות שיבקשו למחזר הלוואות. הבנק נערך 2021בפברואר    28יחול התיקון החל מיום  
 בהתאם, לרבות בהיבטים התפעוליים במתן מענה ללקוחות. 

נ בההבנק  הליבורמצא  בריבית  השימוש  להפסקת  )  ,יערכות  בבריטניה  פיננסית  להתנהלות  הרשות  של  לפרסום  ושל  FCAבהתאם   )SEC U.S. 
Securities and Exchange Commission)  יולי שנת  2017(. מחודש  סוף  הדרגתי עד  באופן  השימוש בליבור  הוחלט להפסיק את  בהמשך 2021,   .

ת. להפסקת השימוש בליבור ומעבר למדדי ריבית חלופיים צפויות להיות יבדה שונים ברחבי העולם לצורך קביעת מדדי רי להחלטה זו, הוקמו צוותי עבו
השלכות רוחביות על הבנק כגון השלכות כלכליות, תפעוליות וחשבונאיות. הבנק החל בתהליך בחינת ההשפעה הצפויה של הפסקת פרסום הליבור, 

ת להיגרם מהמעבר לשימוש במדדי הריבית החלופיים וההיערכות  ויות בכל אחד מהמטבעות השלכות פיננסיות שעשולרבות בחינה של חלופות אפשרי
ה, לאור  הנדרשת הן בפן העסקי והן בפן ניהול הסיכונים. הבנק בוחן חלופות של שיעורי הריבית אשר עשויות להחליף את הליבור. יחד עם זאת, בשלב ז

 הפסקת השימוש בליבור על הבנק. לם המעבר, לא ניתן להעריך את מידת ההשפעה שהעדר הנחיות לגבי אופן יישו
, החל הבנק בהיערכות לניהול והפחתת הסיכונים שזוהו והקשורים להפסקת השימוש בליבור. כחלק מהיערכות זו, הבנק הקים וועדת  2019במהלך שנת  

כון, וניטור של הסיכונים וההשפעות  יסורך זיהוי הסיכונים, בחינת ההשפעות של כל  היגוי וצוות ייעודי שמטרתו, בין היתר, לפתח תהליכי עבודה לצ
ינויים  הקשורים אליהם. ההיערכות כללה הודעות ללקוחות הבנק בדבר אפשרות לביטול הליבור, מיפוי של כל החוזים והחשיפות הרלוונטיות. ומיפוי הש

 הנדרשים בחוזים המשפטיים. 
 ית בדוח הדירקטוריון וההנהלה. ק ס עדים ואסטרטגיה ע נק אגוד לישראל ראה פרק י לפרטים בדבר עסקת רכישת ב 
 עסקי להלן. - עסקי ראה פרק סיכון אסטרטגי - לפרטים בדבר סיכון אסטרטגי 

 

 : 2020ות בשנת להלן תמצית מדיניות הבנק בסיכונים העיקריים, קשרי הגומלין בין פרופיל הסיכון לסיבולת הסיכון וההתפתחוי

 סיכון אשראי 

הוא הסיכון שלווה, או צד נגדי, של הבנק לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. סיכון האשראי הוא סיכון מהותי בפעילותו של הבנק. סיכון  סיכון אשראי
יפת יתר ללווה/קבוצת לווים ולענפי משק, שותו של הלקוח, סיכוני ריכוזיות הנובעים מחזה מושפע ממספר גורמים עיקריים: סיכון עסקי הנובע מפעיל

ם, סיכוני  סיכון ריכוזיות גאוגרפית, סיכון הנובע משינויים אקסוגניים הנוגעים בעיקר לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית של הלווה, סיכונים סביבתיי
סיכון זה יש קשרי גומלין עם מספר סיכונים נוספים  לותם יש השלכות על סיכוני האשראי. כמו כן,  אשראי בחוץ לארץ וסיכונים תפעוליים, שלהתממש

 כגון, סיכון השוק והריבית, סיכון הנזילות, סיכוני ציות וסיכונים נוספים. 
אית עוסקת בהם. בהתאם, החלק תחום האשראי נמצא בליבת הפעילות הבנקאית, ולפיכך, הינו הסיכון העיקרי מבין סוגי הסיכונים שהמערכת הבנק

יציב ושמרני, וזאת, בין היתר, בשל   המוקצה בנדבך הראשון, נובע מסיכון האשראי. קבוצת הבנק הינה בעלת פרופיל סיכון אשראי   ןהעיקרי של ההו
ה. בהתאם לעקרונות התוכנית האסטרטגית של מפעילות האשראי של  75%-הרכב תיק האשראי, המוטה פעילות קמעונאית ומשכנתאות, המהווה כ

נק, הבנק פועל לשמירה וביסוס מעמדו כמוביל בתחום הקמעונאי, וכן להגברת המיקוד והרחבת הפעילות במגזרים העסקיים. לתוכנית האסטרטגית בה
 של הבנק, השפעה מהותית על אופי פעילות האשראי, רמת הסיכון והמיקוד העסקי בסגמנטים השונים. 

עקרונות וכללים להעמדת אשראי ולניהול תיק האשראי והבקרה עליו, במטרה לשמר את איכותו,   תות לניהול סיכוני האשראי של הבנק, קובעיניהמד
 המוצריםולמזער את הסיכון הגלום בו. זאת, תוך התחשבות בגורמים משפיעים כגון: הסביבה הרגולטורית, תנאי השוק, התנאים הכלכליים הכלליים, סוג  

ת מאפשרים ניהול מבוקר של הסיכונים הכרוכים במתן אשראי ללווים, הן ברמת הלקוח הבודד וקבוצת  ווהתנהגות הבנקים המתחרים. עקרונות המדיני
ם בסיכונים הרלוונטיים  וסקטורים עסקיים עד לרמת התיק כולו. מדיניות האשראי כוללת מסמכי מדיניות נוספים הדני הלווים, והן ברמה של ענפי משק

בנק, ובהם: מדיניות ריכוזיות האשראי, המבטיחה כי רמת ריכוזיות האשראי של הבנק מנוהלת ומנוטרת ברמה שוטפת, מדיניות הלפעילות האשראי של  
ם נגזרים ובניירות יהבנק הפועלים במכשירלניהול וניטור לקוחות  , הקובעת את העקרונות  ובניירות ערך  פעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים

כון  ערך, מדיניות הביטחונות הקובעת את העקרונות הנדרשים לשם ניהול ביטחונות הלקוחות, מקדמי הביטחון הנדרשים לפי סוגי עסקאות וגורמי סי
 שונים, ומדיניות הסיכונים הסביבתיים.

אי הדירקטוריונית ובוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון, רועדת האשבוועדת אשראי עליונה ולאחר מכן בומסמך מדיניות האשראי נדון ומאושר  
אשראי, לפני אישורו על ידי מליאת הדירקטוריון. ועדת אשראי עליונה בראשות המנהל הכללי הינה הפורום הבכיר בבנק לאישור אשראי. מנהל סיכוני ה

- מסמך המדיניות הינו באחריות מנהל החטיבה לבקרת סיכונים )ה    .ן האשראי הסביבתי, הוא מנהל החטיבה העסקיתלרבות ריכוזיות האשראי וסיכו
CRO .) 

, ועל עקרונות מסגרת ניהול סיכוני האשראי ותיאבון הסיכון שנקבע לתיק האשראי.  311מדיניות הבנק מבוססת בעיקרה על הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  
בנק בעת אישור, מתן ותפעול אשראי ללקוחות הבנק. מטרת המגבלות והקווים המנחים  ה גבלות שבמסגרתן יפעלו היחידות העסקיות של המדיניות קובעת מ 

לות הוגדרו לפי  הינה להגדיר קריטריונים לקביעת טיב הלווה, טיב הביטחונות, גובה האשראי, תקופת האשראי, אופן ניהול הביטחונות ומזעור הסיכונים. המגב 
למתן אשראי. בבנק ישנן מגוון מגבלות כמותיות על גורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילות האשראי, באופן זה, הבנק    ל גזרי פעילות וענפים ייחודיים בהם הבנק פוע מ 

ון המשקפות את תיאבון  עוקב, מנטר ונוקט באמצעים המאפשרים לו שליטה ובקרה על הסיכון. במרבית הנושאים נקבעו שני סוגי מגבלות: מגבלות דירקטורי 
מלית שקבע דירקטוריון, ומגבלות הנהלה שהינן מחמירות יותר ממגבלות הדירקטוריון, והן נועדו לשמש ככלי ניהולי למעקב ו/או לניטור  י הסיכון והחשיפה המקס 

 הדוק אחר סיכוני האשראי של הבנק. ככלל אין לחרוג ממגבלות תיאבון הסיכון. 
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קוב, לנטר ולנקוט באמצעים שיאפשרו שליטה על הסיכון. הבנק מנהל את  בבנק לע   ם השוני ב את הגורמים  רכב ממספר רבדים, ומחיי הסיכון בתחום האשראי מו 
קטנים. המגזרים נבדלים ביניהם   פעילות האשראי במספר מגזרים שהעיקריים שבהם: משכנתאות, בנקאות עסקית, בנקאות מסחרית, משקי בית, ועסקים 

חידה הארגונית האחראית לטיפול בכל אחד מהמגזרים. האשראי למגזרים אלו,  להם ובי   ם נדרשי לקוחות, סוגי האשראי והיקפי האשראי ה בהתאם למאפייני ה 
 ., אשראי קמעונאי ומשכנתאות כולל העמדת אשראי עסקי, לרבות אשראי לפעילות סחר חוץ וחשיפה מפעילות במכשירים נגזרים 

גדולים, עסקים בינוניים, עסקים קטנים ומשקי בית. החלוקה למגזרי   : עסקיםםהיים במספר מגזרים שהעיקרות האשראי העסקי בהבנק מנהל את פעיל
קטור האשראי נתמכת על ידי המבנה הארגוני של הבנק. האשראי לעסקים גדולים ובינוניים מנוהל באמצאות סקטור תאגידים, סקטור נדל"ן וס  פעילות

שים פרטיים מנוהל בסקטור בנקאות מסחרית, שבחטיבה הקמעונאית, הנושא באחריות לאשראי נים ואנטקסקים  עסקים בחטיבה העסקית. האשראי לע
האשראי   לפעילויות  האמור  בכל  והסניפים  המרחבים  את  הסקטור  מנחה  זו,  במסגרת  משכנתאות(.  )ללא  הבית  ומשקי  הקטנים  העסקים  בתחום 

   לנהליו.ו הבנק הרלוונטיות בכפוף למדיניות האשראי שלבאוכלוסיות 

 בהתאם להוראות הפיקוח, הגדיר הבנק שלושה קווי הגנה כדלקמן: 

קווי העסקים בתחום האשראי בבנק. לאשראי בבנק מספר תחומי פעילות עיקריים, הנתמכים על ידי מבנה ארגוני המושתת על חטיבות   -  קו הגנה ראשון
לות השונים מבוזר בין החטיבה הקמעונאית והחטיבה העסקית, ואף  רי הפעיזגות במיות ספציפיות, כאשר מתן האשראי ללקוחומערכים בעלי התמחו

עילות.  בתוך החטיבות, בין יחידות ארגוניות שונות. הנהלות קווי העסקים נושאות באחריות מלאה לניהול הסיכונים ויישום סביבת בקרה נאותה על הפ
ן שוטף ולבצע מעקב ובקרה על החשיפה ללקוחות ומגזרי הפעילות וק באופדבללו למקצועיות של כל אחד ממגזרי הלקוחות הבאחריות היחידות ה

בקרה שבאחריותן. בקו הגנה זה, קיימות יחידות בקרה ספציפיות כדוגמת הבקרים החטיבתיים, בקרת חשיפות לקוחות שוק ההון, בקר ציות ופונקציות  
 ה. כה למעשלהניות ם מבטיחים את יישומם של עקרונות המדינוספות. שורה של נהלי

הערכה    -החטיבה לבקרת סיכונים הפועלת בתחום ניהול סיכוני האשראי, באמצעות מספר יחידות עצמאיות: בקרת סיכוני אשראי    –  קו הגנה שני
חוות   תכתיב גורם מקצועי האחראי על -בנק. אנליזה בדיעבד, ללא תלות בגורמים המאשרים אשראי בבנק, את טיב הלווה ואיכות תיק האשראי של ה

 ת בלתי תלויה לאשראי ללקוחות מהותיים, כחלק מתהליך אישור האשראי.דע

 החשבונאי הראשי אחראי על נאותות סיווג אשראי וקביעת הפרשות להפסדי אשראי.  -חטיבת מידע ודיווח כספי 

י שוטף ליחידות הבנק, כמו כן,  וץ משפטעימתן י וים בחקיקה המשפיעים על פעילות הבנק  אחראית על הוראות החקיקה והשינוי   -  החטיבה המשפטית 
 ריכוז הטיפול בתביעות נגד הבנק. 

 הביקורת הפנימית.   - קו הגנה שלישי

 
הול גמיש של סיכון בינונית. בבנק תשתית עסקית, משפטית ותפעולית לני-האשראי העסקי מנוהל תחת שורה של מדדי סיכון ונמצא ברמת סיכון נמוכה

, לא אירעו חריגות ממגבלות הסיכון של הדירקטוריון והבנק פועל ובוחן באופן שוטף את  2020כון. במהלך שנת שיתוף בסי ואמכירה ו/האשראי על ידי 
 המגבלות בהתאמה להיקפי הפעילות והסיכונים. 

ה בינונית, עלת  –כה  ומהמשכנתאות היא נ. רמת הסיכון הכוללת בתיק  תחום הלוואות הדיור הינו בעל משקל מהותי מכלל סיכון האשראי של הבנק
מרמת סיכון נמוכה לאור אי הוודאות בנוגע להשלכות משבר הקורונה. תחום זה מאופיין בפיזור רחב של לווים מענפי משק שונים,   2020במהלך שנת  
בניהם ביטוחי נכס וביטוחי  יתי סיכון שונים וחפק עושה שימוש במים המשועבדים. כמו כן, הבננמוכים יחסית. פיזור גאוגרפי רחב של הנכס  שיעורי מימון 

, חלו תמורות בחלק ממדדי הסיכון המובילים, בין היתר בשל הוראת שעה שפורסמה ע"י בנק ישראל, חלה עלייה קלה ביחס 2020חיים. במהלך שנת  
שנה(, אך המדד עדיין    וואות חדשות )בנותלהבשיעור הפיגור בליגו בכשל, חלה עלייה קלה  ההחזר להכנסה בשל הפעלת מקדמי הפחתה, שיעור האוב

 נמצא ברמה נמוכה מאוד בראיה רב שנתית. 

ון, שהתבצעה  בשוק ההון הוא הסיכון שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק, לרבות התחייבות לכיסוי הפסדים מפעילות בשוק הה  סיכון אשראי
  באמצעות הבנק.

והזעירים מא ט ק מגזר העסקים ה  ובעיקר במגזרי התעשייה הזעירה, המסחר, השירותים  נים  ופיין בפיזור גבוה של לקוחות הפועלים בענפי המשק השונים 
תזרים המזומנים,  ב   גישור על פערים   חוזר,   מון הון העסקיים והפיננסיים. המימון במגזר העסקים הקטנים והזעירים ניתן בעיקר לזמן קצר, לצורך פעילות שוטפת ומי 

וד שוטף וערבויות  לקוחות ומלאי ופעילות יבוא. מימון זה ניתן עפ"י רוב כנגד ביטחונות מתאימים כגון שיקים לביטחון/לגבייה, חשבוניות, שעבוד חוזים, שעב   ימון מ 
בסיכון    שראי ייעודיים, וכן, מעקב אחרי ענפי משק וש במודלי דירוג א מ י פן רציף, כולל ש קטנים וזעירים מנוטרת באו   בעלים. רמת הסיכון בתיק האשראי לעסקים 

 , המשיך הבנק בפיתוח ויישום של תהליכים למיכון בקשות אשראי ושל מודל לקביעת סמכויות ריבית דיפרנציאליות.  2020גבוה. במהלך שנת  

, הן בכמות הלקוחות והן באזור הגיאוגרפי. מרבית הלקוחות במגזר זה  ברמת פיזור גבוהה  ן י. מגזר זה מאופי צמיחה מהותי    ית הינו מנוע מגזר משקי הב
אבטלה  הינם שכירים, בעלי חשבון יחיד או משק בית משותף. מיתון בפעילות הריאלית מהווה גורם סיכון עיקרי בפעילות משקי הבית ועלייה בשיעור ה

 . שייקלעו לקשיים לה להגדיל את היקף הלקוחותעלו

, המשיך הבנק בתהליכי 2020מרבית לקוחות החטיבה הקמעונאית )הן עסקים קטנים והן משקי בית( מדורגים במודלים מתקדמים ייעודיים. במהלך  
חלק ממדדי   רבות עדכון והגדרה מחדש שליישום, הטמעה ושימושיות של המודלים המתקדמים לטובת ניתוח וניהול מיטבי של האשראי הקמעונאי, ל

( לאוכלוסיות העסקים הקטנים והלקוחות הפרטיים  LGD( וכן את שיעור ההפסד בהינתן כשל )PDאת ההסתברות לכשל ). המודלים מכמתים  ןוהסיכ
מתקדם(. פרופיל  חיתום וניהול    בחטיבה הקמעונאית. הניהול השוטף בפועל בחטיבה הקמעונאית מבוסס בעיקרו על מערכת המדחו"ם )מערכת דירוג,

 מראה על רמת סיכון שאינה גבוהה ומאופיינת ביציבות לאורך זמן. הקמעונאי על פי המודל הפנימי  יסיכון האשרא

עמדה בסימן התמודדות המשק הישראלי ולקוחות הבנק עם השלכות משבר הקורונה שהביא לירידה בפעילות המשק, סגירה בפועל של   2020שנת  
ת זו, השתתף הבנק בקרנות בערבויות המדינה הייעודיות  מעותית בשיעורי האבטלה. במסגרשמבמיוחד מהמשבר וכן בעלייה    נפי משק שנפגעומספר ע

מסלול כללי ומסלול מוגבר( והקרן לעסקים גדולים.    –הקרן לעסקים קטנים ובינוניים )על שני מסלוליה    –שהוקמו לסיוע לעסקים שנפגעו מהמשבר  
מיליארדי שקלים חדשים והיקף ההלוואות שהועמדו בקרן    3.9קים קטנים ובינוניים עמד על  סעקף ההלוואות שהועמדו בקרן ל, הי31.12.20ם  נכון ליו

ביצוע של דחיית תשלומים במשכנתאות ובהלוואות    2020מיליארדי שקלים חדשים. בנוסף, הבנק אפשר במהלך שנת    1.2לעסקים גדולים עמד על  
, בוצעו דחיות תשלומים במשכנתאות בהיקף 2021  . במסגרת זו, נכון לסוף ינוארהנת שפרסם בנק ישראל לאורך השדחיית ההלוואו  בהתאם למתווי

 מיליארדי שקלים חדשים..  7.7מיליארדי שקלים חדשים ובהלוואות לעסקים ומשקי בית בהיקף של  45.6של 
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 וריבית בתיק הבנקאי סיכון שוק

ת הסיכון בשגרה ובתרחישי קיצון, ניטור של פרופיל הסיכון אל מול  את אופן ניהול הסיכונים, מדידת  ראל בסיכוני שוק וריבית, מתיות הבנק לטיפוינמד
הסיכונים.   ותהליכי הפחתת  והדירקטוריון  ההנהלה  והמגבלות שקבעו  המנחים  נקבעו בהתאמה לדרישהקווים  הסיכון  ותיאבון  המדיניות  ות  עקרונות 

של הבנק הנובע מאופי הפעילות של הבנק ולסיכון הריבית   שים לב למבנה הנכסים וההתחייבויותבו  קנפן ההולם את אסטרטגיית הבהרגולציה, באו
 בינוניים(. המובנה בפעילות זו )עיקר נכסי הבנק הינם הלוואות לדיור לטווחים בינוניים וארוכים הממומנים ע"י מקורות לטווחים קצרים ו

ניהול סיכון ריבית,    –  333ניהול סיכוני שוק, והוראה    –  339נק ישראל: הוראה  בקבוצה מתבצע בהתאם להוראות בו  קנל סיכוני השוק והריבית בבניהו
 (. Best Practice-ובהתאם להוראות ועדת באזל הרלוונטיות, ולפרקטיקה המקובלת בעולם )ה 

מתמשך של פרופיל הסיכון, כך תוך ניצול הזדמנויות וניטור    ן, וכבירה המותאמת לתיאבון הסיר על רמת סיכון סניהול ובקרת הסיכונים, נועדו לשמו
 שהבנק לא ייחשף להפסדים משמעותיים.

המנהל הכללי של הבנק עומד בראש ועדת הנהלה לניהול נכסים והתחייבויות )ננ"ה(, המשמשת כגוף מייעץ למנהל הכללי בנושאי חשיפות הבנק  
המסגרת שהתווה הדירקטוריון, הגדרת קווים מנחים לפעילות,  הבנק אחראית ליישום עקרונות    לתה נית, המתכנסת אחת לחודש. הלסיכוני שוק וריב

 טיפול במוצרים ופעילויות חדשים ואחראית על המודלים ומתודולוגיות החישוב. 
ת לשם ניהול סיכונים אלו ולמניעו  דסת ופורומים ייעודיים, שמורבות במסגרת ועדולצורך הניהול השוטף, פועלים שלושה קווי ההגנה, כמפורט להלן, ל 

 סטיות ממדיניות הבנק בפעילותו בתיק הסחיר ובתיק הבנקאי.  

לות  ( קובע קווים מנחים לפעיRisk Owner( שהינו מנהל סיכוני השוק, הריבית והנזילות של הבנק )CFOמנהל החטיבה הפיננסית )  -  קו ההגנה הראשון
רקטוריון וההנהלה. סקטור ניהול פיננסי בחטיבה הפיננסית הינו הגוף וף למגבלות שנקבעו על ידי הדיבכפ  הול סיכוני השוק והריבית,השוטפת של ני

המתחייבות המנהל את החשיפות לסיכוני שוק, ריבית ונזילות באופן שוטף ופועל ליישום המדיניות וההחלטות שנקבעו, לניהול סיכונים אלה ולבקרות  
 בנק ישראל.  ת וית הקו הראשון, בהתאם להנחמפעילו

(, הינו האחראי על מסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים, מבצע CRO  - מנהל החטיבה לבקרת סיכונים )מנהל הסיכונים הראשי    -  קו ההגנה השני
מעבר למדידת  ת  ופלת מגוון שיטות מדידה נוסק הסחיר, תוך הפעמעקב שוטף ובלתי תלוי אחר פרופיל סיכון השוק והריבית הן בתיק הבנקאי והן בתי

היכולות לתמוך הסיכון בקו הראשו כולל שיטות מדידה  ולבקרת הסיכונים,  לניהול  וקובע מתודולוגיות  דן  כן,  כמו  וכן, תוצאות של תרחישי קיצון.  ן, 
יכי תיקוף המודלים הלתמוהנזילות, לרבות מסקנות    כון השוק, הריביתבפעילות לניטור התיק, ומטפל בהיבטים השונים העולים מתוך ניהול ובקרת סי

(  Middle Officeהמתבצעים על ידי האגף לבקרת סיכונים. בהתייחס לפעילות חדר העסקאות בקרת סיכונים מהווה את הקו האמצעי )הרלבנטיים  
 לניטור הסיכונים, לרבות סיכוני השוק.  

 אפקטיביות תהליכי הבקרה.  והערכת תניחלב התאם לתוכנית רב שנתיתבהמבצעת ביקורות הביקורת הפנימית  - קו ההגנה השלישי

 

נקבעה    מדידת סיכוני השוק והריבית נתמכת על ידי מגוון רחב של מערכות מידע, מודלים, תהליכים, מדדי סיכון ותרחישי קיצון. גישת השווי הכלכלי
זו מביא גישה  לניהול סיכון הריבית.  על השווי הנוכחי שיעשבעות האפשריות של שינויים  ה בחשבון את ההשפכשיטה המובילה  כלל  ורי הריבית  ל 

ת התזרימים העתידיים, ומספקת ראייה רחבה ומקיפה של השפעות ארוכות טווח של שינויים בשיעורי הריבית. לצד גישה זאת פועל הבנק גם באמצעו
 ודה השנתיות. ביעת תוכניות העבגישת הרווחים במודלים שונים, וכן ככלי מרכזי בתהליך ק

נבחנות באופן שוטף, באמצעות מהלכי הבקרה הפנימית של הבנק ותהליכי תיקוף מתמשכים, וזאת, על מנת להבטיח   מעורבות בחישובה  עדמערכות המי
ההפסד הצפוי  שנועדו לאמוד את  את שלמות ודיוק הנתונים והחישובים. מדדי הסיכון מחושבים בשגרה ובתרחישי קיצון בהן מופעלות מגוון שיטות  

 י הסיכון בשוק. ודות חריפות במחיריהם של גורממתנ לבנק, כתוצאה
פתחות  פרופיל סיכון השוק והריבית בתיק הבנקאי מוצג לדירקטוריון הבנק באמצעות מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק. הדיון בדירקטוריון עוסק בהת

ים פתחויות בשווקים, ובפרט, בגורמי הסיכון בשווקהתבובנק בתיקים השונים, במהלך התקופה הנסקרת,  פרופיל הסיכון, בפעולות העיקרית שביצע ה
בארץ ובחוץ לארץ שיש להם השפעה פוטנציאלית על הפרופיל העסקי של פעילות הבנק ובפרופיל סיכון השוק והריבית בתיק הבנקאי שלו ורגישות 

 קטו לשם סגירתה. שננ תתרחש, מדווחת לדירקטוריון, כולל האמצעים הבנק לשינויים בגורמי הסיכון. כל חריגה, לו
דיווחים  האמצעים העיקריים להפחתת הסי גבוהה, שרשרת  ואקטיבי של סיכוני השוק המבוסס על מדידה שוטפת בתדירות  יעיל  ניהול  כוללים  כון 

הפוזיציות  וניהול אקטיבי של  תגובה  יכולת  כן  כמו  מבוקרת.  דוחות  ומערכת  לכל   מסודרת  הצל/מחירי המעבר  מחירי  קביעת  חידות  הי  לבאמצעות 
 .  ן במכשירים פיננסיים מאזניים והן באמצעות מכשירים נגזריםהעסקיות בארגון וביצוע עסקאות יזומות ה

 אבון הסיכון שנקבע.בינונית. ערכי מדדי הסיכון נעו ברמות סיכון שאינן חורגות מתי - , רמת הסיכון נותרה נמוכה 2020במהלך שנת  

רקטיקה המקובלת ביישום עקרונות באזל המשקפת באופן מהימן את  ים רבים, בהתאמה לפל הבנק הינן שמרניות בהיבטש  ןושיטות מדידת ערכי הסיכ
 חשיפת הריבית, לרבות ההשפעות של האופציות ההתנהגותיות הגלומות בתיק המשכנתאות ובפיקדונות, התלויות בריבית.

 לותסיכון נזי

הסיכון מהותי וייחודי בשל הצורך להגיב אליו תוך סים בזמן קצוב ובמחיר סביר.  המקורות, ויכולת מימוש נכוודאות לגבי זמינות  ה  יאסיכון זה נובע מ
 פרק זמן קצר ככל הניתן. התרחשות הסיכון עלולה לגרום הפסדים גדולים לבנק, ואף להוביל לקריסתו. 

. הסיכון מנוהל בכפוף יחס כיסוי נזילות   -  221- ו   סיכון נזילותניהול    -   342ניהול סיכונים,    -  310  ין ק ת ת מנוהל במסגרת הוראות ניהול בנקאי  הנזילו סיכון  
 מוכה.נ   הא ילות בנכסים עם נזילות גבוהה, אך בעלי תשו למגבלות הדירקטוריון וההנהלה, תוך מאמץ למזער הפסדים הנובעים מהשקעת עודפי נז 

רגולטורי"(, בין מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה   LCRימים )" 30בתרחיש קיצון, לתקופה של  100%המינימאלי הינו בשיעור של  יחס כיסוי נזילות
הרגולטורי   יות ביטחון נוספות מעבר ליחס המזערי כר  הונים, דירקטוריון הבנק קבע כי תישמרנהסיכ  ניהול ממדיניות לצרכי הנזילות באופק זמן זה. כחלק

מהדרישה המזערית. היחס מנוהל ומדווח בסך כל המטבעות יחדיו   5%-כך שיעד יחס כיסוי הנזילות של הבנק והקבוצה יעמוד על שיעור הגבוה ב
 . 342ראה ילות תחת מודלים פנימיים, כנדרש בהוהנז קבוצתי. הוראה זו הינה בנוסף לניהול סיכוןובמטבע חוץ בנפרד, הן ברמת הבנק והן על בסיס 

הסיכון, לרבות סמכויות ואחריות האורגנים השונים, מנגנון הניהול השוטף של סיכון ניהול סיכון הנזילות מעוגן במסמך מדיניות הכולל את אופן ניהול  
ות מגבלות בתחום נהלה, לרבם, מגבלות הדירקטוריון וההניושרגיל ובתרחישי הלחץ ה  הסיכון במהלך עסקים   הנזילות, אפיון כל הפרמטרים למדידת

צעים  הריכוזיות ומבנה המקורות, ותוכנית חירום מפורטת לטיפול במקרה של משבר נזילות לרבות מצבי הכוננות השונים בניהול סיכון הנזילות והאמ
 ופרק הזמן המוערך לביצוע.האפשריים בכל אחד מסוגי התרחישים 
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בוצתי, תוך התחשבות במגבלות משפטיות, רגולטוריות ותפעוליות על יכולת ההעברה נעשה על בסיס ק  תי של סיכון הנזילותופקתהניהול השוטף וה
מימון, חשיפות נזילות ברמת  של נזילות, וכולל מעקב אחר מגבלות הדירקטוריון וההנהלה והאינדיקאטורים לסיכון, לרבות בתחום ריכוזיות מקורות ה

 אזנית וחוץ מאזנית. ערי נזילות הנובעים מכלל הפעילות, מפ ןכהבנק והקבוצה ו
הקפדה ניהול הנזילות בבנק הינו אקטיבי והדוק וכולל כלים מגוונים להפחתת סיכון הנזילות, הן בהפעלת מודלים מפורטים במצבי עולם שונים, הן ב

המקורות להארכת התקופה לפירעון של המקורות   והן בניהול אקטיבי שלמימוש מיידית,  ת  לומזערי ויכ  יכון אשראיעל החזקת אמצעים נזילים עם ס
שונות בבנק ופיזורם. בבנק פועל פורום "נזילות יומי", באחריות החטיבה הפיננסית הדן במצב הנזילות ופועל לתיאום בין "צרכי" הנזילות של היחידות ה

יישום הוראת יחס הנזילות  ועל בבנק פורום בראשות מנהל החטיבה  פ  ןכלבין "ספקי" הנזילות ומנהלי הנזילות. כמו   הפיננסית למעקב שוטף אחר 
וניהול המקורות. בנוסף, מבצע האגף לבקרת סיכונים )קו ההגנה השני( 221המזערי )הוראה   ( ועמידה ביעדי היחידות העסקיות בבנק בתחום גיוס 

 רך. ת הסיכון ותחקירי אירועים בהתאם לצוחותפות שוטפות בלתי תלויות על מדדי הסיכון, התבקר
מחלקת נזילות, אחראית על ניהול תוך יומי של הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ. הניהול השוטף של הנזילות מתבצע תוך שמירה על רזרבה  

ראת בנק ישראל )נכסים נזילים(, להו  ים בלתי צפויים. ניהול היתרות מתבצע בהתאם מינימאלית, כפי שנקבעת מעת לעת, על מנת לעמוד בתשלומ
רתה הבנק נדרש להחזיק נכסים נזילים כנגד פיקדונות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, בשיעורים המפורטים בהוראה. דיווח במקרה של אי עמידה  במסג

 תו.בהוראות אלו יועבר להנהלת הבנק ולדירקטוריון סמוך להתרחשו
תבצעת הערכת מצב גם מבחינת עמידה במגבלות של המודל  היום במטבע ישראלי או במטבע חוץ, מ  לךהמבמידה ונצפים שינויים חריגים ביתרות ב

ביצוע עסקאות יזומות, פנייה  , ומתקבלת החלטה אם יש מקום לנקיטת צעדים יזומים כתגובה לפעילות זו. צעדים אלו יכולים לכלול  לניהול סיכון נזילות
 וד. וע םללקוחות גדולי

של הבנק לשעת חירום מתייחסות לאופן הניהול של כל מצב חירום ומגדירות את הצוות הניהולי האחראי לטיפול בו )לפי רמות שונות(.   תוכניות מימון
גורם המוסמך להפעלתם(  ה  תוירום, וכן רשימה של צעדים אופרטיביים )לרבתוכניות אלו כוללות הגדרה מפורטת של אמצעים נזילים נוספים לשעת ח

 גם לניהול ממד התקשורת הן תקשורת פנים ארגונית והן תקשורת חוץ ארגונית.ומתייחסות 
בנק הכוללת שלושה  מנהל סיכון הנזילות בבנק הינו מנהל החטיבה הפיננסית, ניהול סיכון הנזילות מבוצע תחת המסגרת הכללית לניהול הסיכונים ב

 קווי הגנה. 
לתיאום בין יחידות אלו, במטרה ליצור  ל סיכון הנזילות. מסמך המדיניות מעגן את הדרישהידה זו או אחרת עקיימת השפעה במ   נקבהלכל יחידות  

מימון, וכן יערך למצבי חירום  מתודולוגיה אחידה אשר באמצעותה ינהל הבנק באופן שוטף את סיכון הנזילות, יעמוד בדרישות היומיות של צרכי ה
 ת נאותה עם מצבי חירום אלו.ימוץ דרכי פעולה מידיות להתמודדוא תואפשריים, לרב

וההנהלה, הדירקטוריון והנהלת הבנק מקבלים דיווחים שונים בתדירות יומית, שבועית, חודשית ורבעונית, כולל דיווח על עמידה במגבלות הדירקטוריון 
חר שלדעת מנהל סיכון הנזילות רלוונטי לדיווח  ת בפיקדונות ובאשראי, וכל מידע איונזגיוס מקורות, נתונים לגבי שינוי ביתרות מאמצבי כוננות, עלויות  

 לרבות אירועים חריגים בניהול הנזילות, וכן התפתחויות חריגות במקורות הנזילים של הבנק.  
נכסי   - נזילים באיכות גבוהה מאד  ם  יס ת נאותה, באמצעות השקעת עודפי הנזילות בנכ , על רמת נזילו 2020הבנק שמר במהלך הרבעון הרביעי של שנת  

. במהלך רבעון זה, לא נרשמו חריגות 133%- הסתכם ב   2020. יחס כיסוי הנזילות הממוצע )מאוחד, כולל נתוני בנק אגוד( לרבעון הרביעי של שנת  1רמה  
 ממגבלות היחס.

ת מוגברת. ההחלטה העלה הבנק את רמת הכוננות לכוננו  2020רואר  ממגבלות הדירקטוריון. במהלך חודש פבלא נרשמו חריגות    2020במהלך כל שנת  
 להעלאת הכוננות נבעה בשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה לישראל והירידות החדות שנרשמו בבורסות. 

 נק שומר הב יפרטיביים אשר נועדו להבטיח כוללת צעדים אורמת כוננות הכממוגברת לצהובה, בתחילת חודש מרץ העלה הבנק את הכוננות בנזילות 
על רמת נזילות נאותה בעתות משבר, וזאת בשל התפשטות נגיף הקורונה והמשך הירידות החדות בבורסות בעולם ובפרט בישראל ועליית המדד  

 לשיעורי שיא. 1המשולב למעקב אחר השווקים הפיננסים
עמדה רמת    2020השלישי והרביעי של שנת  רבעון  ה  לכ מהלך  ת חודש מאי, עם תהליך החזרה לשגרה. ברמת הכוננות ירדה חזרה למוגברת במחצי

צוניים(, הכוננות בבנק על רמה מוגברת. במהלך תקופה זו הבנק מבצע מעקב שוטף )כולל תוך יומי( אחר אינדיקטורים כמותיים ואיכותיים )פנימיים וחי
 והבנק עומד בכל המגבלות הפנימיות. נאותה ותליבכל התרחישים רמת הנז –לטווחי זמן שונים  וכן בחינה מדי יום של מספר תרחישי לחץ 

ילות הידועה  על פי תכנון הנזילות לטווח קצר וכן לטווחי זמן ארוכים יותר, הבנק צפוי להמשיך ולשמור על יחסי נזילות נאותים, וזאת תוך התחשבות בפע
 ת למצבי משבר. ובפעילות הצפויה הכוללת הנחות מתאימו

 של צעדים מוניטריים על מנת לתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.שורה  אל רש הפעיל בנק י 2020במהלך שנת 
ות הכלים שהופעלו על ידי בנק ישראל כללו בין היתר רכישת אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, ביצוע עסקאות ריפו מול גופים מוסדיים, וקשירת עסקא

שנים למערכת הבנקאית )כנגד בטוחות( בריבית   3מתן הלוואות מוניטריות ל  ון"( לאשרהקל. בנוסף הוחלט על הפעלת תכנית )"המסלול  החלף דולר/ש
בנק ישראל השיק נדבך חדש בתכנית להקלת תנאי    2020להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים. כמו כן בחודש דצמבר    0.1%קבועה של  

)"המסלול השני"(האשראי לעסקים קטני וזעירים. במסגרת התכנית  שנים בריבית   4ל מספק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של  ק ישראבנ   ,ם 
, כנגד הלוואות לעסקים קטנים וזעירים, לתקופת פירעון סופי מעל שנתיים, ובתנאי שהריבית על ההלוואות לעסקים קטנים  0.1%קבועה של מינוס  

 . 1.3% וזעירים לא תעלה על פריים +
יולי החליטה הוועדה המוניטרי התוכנית  במסגרת אשראי כנגד להעמיד כבטוחה לבנקים אל על הקמת תשתית אשר תאפשרנק ישרבב  תבחודש 

הושלמה בבנק ההיערכות המשפטית והתפעולית אשר מאפשרת   2020משכנתאות. בסוף חודש דצמבר   תיקי גם  )המסלול הראשון והמסלול השני( 
 2.6ישראל. נכון לאמצע פברואר, בוצעו הלוואות מוניטריות בבנק בהיקף  ק  נבנתאות ולהשתמש בהן כבטוחות להעמדת אשראי מלשעבד תיקי משכ

 מיליארדי שקלים חדשים. 

 סיכונים תפעוליים 

ברווח, בהכנסות, בהון ובמוניטין  י הינו סיכון מהותי בשל קיומו בכל תחומי הפעילות ובכל יחידות הבנק. לסיכון התפעולי פוטנציאל פגיעה  הסיכון התפעול
התפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים,   הסיכון  יחסי גומלין עם סיכונים אחרים.לו    הבנק, ויש

 אה מאירועים חיצוניים. מערכות או כתוצ
דירה את מהותיות הסיכון והעקרונות לפיהם הבנק מנהל את הסיכון התפעולי, , תהליכי המדידה והניטור סיכונים התפעוליים, מגה  לומדיניות מסגרת ניה

עילות היחידות העסקיות, לשפר הסיכון התפעולי בבנק מטופל באופן אקטיבי ובמטרה לתמוך בפולות שנוקט הבנק על מנת להפחית את הסיכון. והפע
 

 . כוננות בשל תרחיש מערכתי החלטה להכרזה על מצב מדד תומךמדד זה הינו   -ננסית בארץ יציבות במערכת הפי( מדד שפותח בבנק לזיהוי ואבחון מצב של אי 1)
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תממשות יים העיקריים הכרוכים בפעילותם, ועל ידי כך, לשפר את יכולתם העסקית, ולמזער את ההפסדים הפוטנציאלים מהסקעהאת התהליכים  
 לי.הסיכון התפעו

י תקין של בנק ישראל והוראות ועדת באזל עקרונות המדיניות נקבעו באופן ההולם את אסטרטגיית הבנק, את דרישות הרגולציה )הוראות ניהול בנקא
 (. Best Practice-טיות( ובהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם )הונולהר

ההגנה השונים, קובעת את תיאבון הסיכון הכמותי והאיכותי, תהליכי מדידת    המדיניות מפרטת את הממשל התאגידי ותחומי הסמכות והאחריות של קווי
אותה לניהול הסיכונים התפעוליים בבנק ובקבוצה. ניהול הסיכונים נ  תור. כמו כן, מעגנת את חשיבותה של הטמעת תרבהסיכון והאינדיקאטורים לניטו

"ניהול סיכונים", המתוות את מסגרת העבודה   –  310ל סיכונים תפעוליים", הוראה  "ניהו   –  350התפעוליים בבנק מתבצע בהתאם להוראות בנק ישראל:  
(, הקובעים את הכללים הנדרשים  2014פעולי" )מסמך מחודש אוקטובר  הת   ןיכונים, ומסמך באזל "עקרונות לניהול הסיכוהכוללת לניהול ובקרת הס

 לניהול הולם של הסיכון התפעולי.  
ך על ידי ל תאגידי לניהול הסיכונים התפעוליים, הכולל את הדירקטוריון, ההנהלה ושלושת קווי ההגנה. מבנה זה נתמהבנק קבע מבנה ארגוני וממש 

 הול הסיכון התפעולי.לני ועדות ופורומים ייעודיים, שמוסדו
 מסגרת הטיפול בסיכון התפעולי מבוססת על פעילותם של שלושת קווי ההגנה: 

ולו חידות העסקיות והתפעוליות בבנק, באחריותן לנהל את הסיכון התפעולי בהתאם לעקרונות המדיניות. לשם ניה: כולל את כל היקו ההגנה הראשון
. נאמני הסיכון התפעולי, אשר מרביתם פועלים במסגרת הקו הראשון, אחראים לרכז את סיכון תפעוליי  נמשל הסיכון ביחידות הבנק, מונו בבנק נא

 ביתם במערך הסניפים של הבנק.נאמני סיכון תפעולי, מר  200-הטיפול בסיכון התפעולי ובסיכון אבטחת המידע ביחידה בה הם פועלים. בבנק פועלים כ
ליים(  בה לבקרת סיכונים, אחראית ליישום מסגרת לטיפול בסיכון התפעולי. האגף לבקרת סיכונים )באמצעות מדור סיכונים תפעוחטי: היקו ההגנה השנ

ונות המדיניות. אחראי על הניטור  פועל ליישום הפעילות הנדרשת לניהול וטיפול בסיכון התפעולי בכל יחידות הבנק בראייה כוללת, ובהתאם לעקר
ושיטות. בנוסף,   ון התפעולי אל מול תיאבון הסיכון, ועל ריכוז הטיפול בסיכון לנוכח פעילות הקו הראשון, באמצעות מגוון תהליכים, כליםיכסההשוטף של  

ת הסיכונים התפעוליים, ניהול מערכת המידע  אחראי על תהליך הערכת הסיכונים בשיתוף עם היחידות העסקיות ועל קיום תהליך הסקרים ועדכון מפ
שעלו מסקרים,  זית של הבנק בנושא הסיכון התפעולי המשמשת לאיסוף אירועי כשל, ביצוע סקרים תפעולים וניהול מעקב אחר המלצות ליישום  רכמה

 אירועי כשל ותהליכי הפקת לקחים.  
ל ניהול הסיכון התפעולי לבחינת ע  תר תלוי, עורכת בהתאם לתוכנית רב שנתית, ביקו: הביקורת הפנימית הפועלת באופן עצמאי ובלתי  קו ההגנה השלישי

 יכים המבוקרים על ידה.אפקטיביות הטיפול בו, ומתייחסת לסיכונים תפעוליים בכלל התהל
 

הטיפול נאות של מסגרת  האחראי ליישום  מנהל הסיכון התפעולי הוא מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, שהוא גם מנהל הסיכונים הראשי של הבנק,  
והונאות,  מסגרת הטיפול שנקבעה כוללת גם את העקרונות לטיפול במניעת סיכוני מעילות  מצעות האגף לבקרת סיכונים.  בא  לבסיכון התפעולי ופוע

 המהוות חלק מקטיגוריות הסיכון התפעולי, על פי הנחיות בנק ישראל. 
 

 ולי:בבנק פועלים פורומים וועדות לטיפול בסיכון התפע

 הסיכונים התפעוליים בבנק.  ניהולי מרכזי בידי ההנהלה לניהול וניטור כלי  ועדת הנהלה לסיכונים תפעוליים המשמשת -

 משמשת כועדה מייעצת למנהל הסיכונים הראשי בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים. ועדת היגוי סיכונים תפעוליים ה -

י, עם כל אחת מהחטיבות הרלוונטיות בבנק.  אשרהורומים ייעודים בראשותו של מנהל הסיכונים  פ  -פורומים לניטור סיכונים תפעוליים )פנ"סים(   -
 פורומים אלה נועדו לדון בהיבטי הבקרה הפנימית. 

ל  ל ובקרת הסיכונים התפעוליים נסקרים מדי רבעון במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק. כחלק מזה, מוצג פרופיל הסיכון, אל מותהליכי ניהו
הסיכונים, מוצגים ומנותחים האירועים המהותיים שהתרחשו במהלך אותו רבעון בבנק ומוצגים תחקירים ת  פמתיאבון הסיכון, הכמותי והאיכותי, מוצגת  

 רועי כשל מהותיים פנימיים וחיצוניים שהתממשו. של אי
טכנולוגיית המידע ן  וכעסקית, סיכון אבטחת מידע והגנת הסייבר, סיהמבנה והמערך הארגוני של ניהול הסיכון התפעולי כולל את גם את סיכון המשכיות  

 וסיכון משפטי. 
ד לבנק מאירועי כשל תפעוליים נותר ברמה נמוכה ולא חלו בפועל אירועים , רמת הסיכון התפעולי נותרה בינונית. במהלך השנה סך ההפס2020בשנת  

  .ק העלול להיגרם מהתממשות סיכונים תפעולייםתפעוליים מהותיים. רמת הסיכון מייצגת את פוטנציאל הנז
ת המיכונית לאיסוף אירועי הכשל  הלך השנה נמשכה הפעילות לשיפור הניטור, הניהול והבקרה של הסיכונים התפעוליים, בדגש על שדרוג המערכמב

שודה ח  תויים בבנק, יישום חוקים עסקיים לאיתור פעילוניהול סקרי הסיכונים ומפת הסיכונים והמשך הפעילות לזיהוי וניתוח רוחבי של הסיכונים התפעול
הדרכה מקצועית בתחום הסיכון התפעולי במערכת חדשה לניטור מעילות, וכן, המשך הפעילות להגברת המודעות לסיכון התפעולי באמצעות תהליכי  

 וקיום כנסים וירטואליים להנחיה שוטפת של נאמני הסיכון התפעולי במטה ובסניפים.
ליכי התפעול בעיקר בתחומי בנקאות בתקשורת בהתאמה לפעילות בחירום.  הקלות בתהו  םישינויCRO   –ורונה, אושרו על ידי ה  משבר הקבתקופת  

 במהלך חודש מאי, מרבית ההקלות בוטלו בשל החזרה לשגרה. 
ו, אירוע הקורונה וההשלכות שנגזרות ממנ  , המשיך הבנק ביישום תכנית העבודה במקביל להמשך תפעול2020במהלך שנת    -סיכון המשכיות עסקית  

תיקי החירום בסניפים )נהלים, רשימות תיוג, טפסים וכו'(, המשך הטמעת נושא ההמשכיות העסקית בסניפים בשיתוף עם מרכז ההדרכה   תר: עדכוןהי  ןבי
 לתרגי  ק תקשורת. במהלך הרבעון הרביעי, בוצעע"י ביצוע הדרכות ולמידה מרחוק, וביצוע תרגול של מרכז המזומנים בעבודה ידנית בתרחיש של נת

( בשת"פ עם יחידת ההמשכיות העסקית ויחידות הבנק. כמו כן, הוחל בהיערכות לקידום DRPי במסגרתו הופעלו מערכות באתר הגיבוי )נולוגי שנטכ
יש  אל לבחינת תפעול ושינוע מזומנים בתרח, לרבות תרגיל בהובלת יחידת קרן המטבע בבנק ישר2021תרגילים שיבוצעו במחצית הראשונה של שנת 

 אדמה. ת דירע
, רמת הסיכון נותרה בינונית. במהלך הרבעון הרביעי של השנה זוהו מספר ניסיונות הונאה בודדים כנגד 2020במהלך שנת   – אבטחת מידע והגנת הסייבר 

יצוע ב  ת ו באמצעלבצע פעולות לא מורשות בחשבונותיהם    לקוחות )באמצעות מתקפות דיוג( במסגרתם נגנבו פרטי ההזדהות שלהם לחשבון במטרה 
ות הנדסה חברתית כנגד הלקוחות. לאור מנגנוני ההגנה המופעלים בבנק, ברובם המכריע של ניסיונות הונאה אלו לא בוצעו פעולות לא מורשות פעיל 

הקיימת,   יתאק ה הבנ י שבפוליסה הוא רובד נוסף מעל הפוליס בחשבונות הלקוחות. לבנק פוליסה לביטוח נזקי סייבר עבור קבוצת הבנק. הכיסוי הביטוח 
כתוצאה   ונותנת גם מענה ביטוחי לנושאים שאינם מכוסים על ידי הפוליסה הבנקאית הקיימת והכוללים בין היתר נזקים תוצאתיים בעקבות הפסקת פעילות 

 ייבר.ר והחזר הוצאות מיוחדות בגין מתקפת ס מאירוע סייבר, סחיטה באמצעות סייבר, כשל תפעולי הנובע כתוצאה מאירוע סייב 
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אמער בהתאם  ך  ההגנה  ומנגנוני  יכולות  וחיזוק  שיפור  תוך  הקורונה,  משבר  תקופת  במהלך  ורציפה  מלאה  בצורה  פועל  הבנק  של  המידע  בטחת 
יבר ברמה עולמית הן בשל העלייה להתרחבות האיומים ולצרכים המאתגרים בהם הבנק נדרש לעמוד. יצוין כי מגפת הקורונה העצימה את סיכון הסי

מרחיבה את משטחי התקיפה על הארגונים, והן בשל התגברות של ניסיונות הונאה בחסות המגפה. הפעילות שנקט הבנק    רחוק, אשרמ  הדהעבו  בהיקף
 לאורך כל התקופה, הותירה את רמת הסיכון בבנק ללא שינוי.  

החל הבנק  נק יהב לפלטפורמה חדשה, ק ומעבר ב בבנ  יימותות בשוק הפיננסי, גילן של המערכות הקלאור ההתפתחויות הקיימ  -סיכון טכנולוגיית המידע 
הפרויקט נמצא בשלבי סיום .  בפרויקט להחלפת מערכת הליבה של שוק ההון של הבנק על בסיס פלטפורמה חדשה  2019ברבעון הראשון של שנת  

  של האפיון המפורט לצד ההתקדמות בפיתוח.
כללה, בין היתר, גם בחינת ההשלכות   2020בחינת רמת הסיכון המשפטי בשנת  ינונית.  ב-הכה נמורמת הסיכון המשפטי נותר  ,2020בשנת    -סיכון משפטי  

 האפשריות של משבר הקורונה על הסיכון המשפטי, ונמצא כי, ככלל, אין השפעה על רמת הסיכון המשפטי ואיכות ניהולו.

 סיכון ציות ורגולציה

, המחילה את 308ישום של כלל הוראות הרגולציה החלות עליו. הבנק פועל על פי הוראת ניהול בנקאי תקין  ק, מוודא הבנק י בבנ   יכוני הציות כחלק מניהול ס 
יבור(, קוח על הבנקים בטיפול בפניות צ חובות ניהול סיכון הציות על כלל הוראות הציות, הכוללות חוקים, תקנות, הוראות רגולציה )לרבות עמדות שקבע הפי 

 י, החלים על הפעילויות הבנקאיות של הבנק. סיכון הציות כולל גם את נושא ההוגנות.ימיים והקוד האת פנ   ם נהלי 
רכה ותיעוד של הבנק פועל על פי מדיניות לניהול סיכון הציות והרגולציה, שאושרה בדירקטוריון הבנק. ניהול סיכוני הציות מתבצע על ידי זיהוי, הע

ק, ובכלל זה התפתחויות הנוגעות למוצרים חדשים, נוהגים עסקיים, קווי עסקים או לקוחות חדשים,  העסקיות של הבנ  ותיולומים בפעילסיכוני הציות הג
 או בשינויים מהותיים בכל אחד מאלה, באמצעות דרכי מדידה שונות. 

ורגולציה, בכל הקשור לציו ליקויים שיאותרו בציות  ך, קבע הבנק כי  משכ  הוא מזערי.  ת להוראות הדין החלות על הבנק,תיאבון הבנק לסיכוני ציות 
ינו האחראי  להוראות הדין יטופלו על ידי יחידות הבנק בעדיפות עליונה. מנהל סיכון הציות והרגולציה הוא מנהל החטיבה לבקרת סיכונים. קצין הציות ה

 לניהול השוטף של הסיכון. 
וכן אחר שינויים בפעילות העסקית ולקיים מהלכים לעמידה    מניים והקבועים,הז  הוני הרגולצילעקוב אחר עדכ  רונה מקפיד הבנקבמהלך אירוע הקו

 מלאה בחובות הציות הנגזרות מהן, תוך ביצוע בקרות המותאמות לתקופה. 

 סיכון הציות והרגולציה כמו יתר הסיכונים בבנק מנוהל בשלושה קווי הגנה: 
 צום ובקרה על סיכון הציות בתהליכים ובמערכות הנתונות לאחריותם.וי, להערכה, לצמ יהזלת האחראיות  כולל את היחידות העסקיו  -  אשוןקו ההגנה הר

ובדיני   ( משמש כממונה על האכיפה בדיני ניירות ערךCRO  - מנהל החטיבה לבקרת סיכונים שהינו מנהל הסיכונים הראשי של הבנק )ה    -  קו ההגנה השני
קידם לסייע לדירקטוריון ולהנהלת הבנק לנהל באופן אפקטיבי את סיכון ת ראשי הכפוף למנהל הסיכונים הראשי. תפ ציו  התחרות הכלכלית. בבנק קצין

סיכונים בתחום    , זיהוי . אגף הציות האחראי להטמעת תרבות ארגונית של ציות לנהלים ולדין ולפעילות הוגנת מול לקוחות של כלל היחידות בבנקהציות 
 נטיות, וכן, על ידי ניתוח ממצאים המועברים אליו מיחידות הקו השני הנוספות. בקרות המבוססות סיכון על היחידות הרלווע וצההוגנות באמצעות בי

לר  -  קו ההגנה השלישי פונקציית הציות,  ביקורת בלתי תלויה על  לתוכנית רב שנתית,  נאותות בות בחיהביקורת הפנימית מבצעת בהתאם  נה של 
 פים ובתהליכים המבוקרים על ידה. ת, ובחינה של היבטי הציות בפעילות הסנייוצהואפקטיביות פונקציית 

 
מות יושרה, הבנק פועל בצורה הוגנת אל מול כל מחזיקי העניין ובכלל זה עם לקוחותיו. ערך ההוגנות הינו חוצה ארגון ומושתת על יישום ערכי ייסוד בד

 . ושקיפותהגינות 
ובדיני התחרות הכלכלית, המותאמות לבנק ולנסיבותיו הייחודיות, כחלק מן המערך של   יביות בדיני ניירות ערךקטפ אהבנק פועל לקיום תוכניות אכיפה  

 הפרתם.   מנוע אתניהול הסיכונים הכולל בבנק. זאת, במטרה להבטיח את הציות לדיני ניירות ערך ודיני התחרות הכלכלית ול
ל זה סיכון הוגנות, ופועל לצמצומם, וכן מבצע מהלכי הדרכה להטמעת מדיניות הציות ני הציות בתחומים השונים ובכל כוי סאגף הציות מנהל מיפוי של 

 יות בקרה.  ם לתוכנבבנק. על מנת להבטיח ציות לכלל הוראות הדין, בנושאים השונים, כפי שפורטו לעיל, מקיים קצין הציות מערך בקרה, בהתא
לידי ביטוי את הסבירות להתממשות אירוע הפרה, את מידת הנזק הצפוי במקרה של  אמצעות מתודולוגיה, המביאה  ב  תעהערכת סיכון הציות מבוצ

אחר שינויים  ועוקב    הפרה תוך שכלול מפחיתי הסיכון הקיימים בבנק כגון: איכות תהליכי עבודה ונהלים, תרבות הציות, איכות הבקרה ועוד. הבנק מנהל
 ת.  איכותיים הרלבנטיים לניהול סיכוני הציום/יירבעוניים במדדים הכמות

גים  במסגרת יישום תוכניות הציות נעשה שימוש בכלי בקרה ממוחשבים. הבקרות הממוחשבות, הכוללות בין היתר חוקים לניטור פעילויות, דוחות חרי
 אופן שוטף בהתאם לתוכנית עבודה. ותחות בועוד, פועלות על מאגרי הנתונים של הבנק, ומפ

 המובנה אינו נמוך, זאת, על רקע סביבה רגולטורית משתנה ומתפתחת.הציות ן וכסי
 בינונית. -, סיכון הציות נותר ללא שינוי והוא מוגדר ברמה נמוכה2020במהלך  

 סיכון חוצה גבולות

, קנסות או סנקציות על ידי רשויות חוק או גורמים  )לרבות בשל הליכים משפטייםלהפסד כספי    וןכי( הוא הסCross Border Risk)  סיכון חוצה גבולות
ן הוראות המחייבות את  בי  אחרים בישראל ובמדינות זרות( ולפגיעה במוניטין, הנובעים מאי עמידה של הבנק בהוראות דין שמקורן במדינות אחרות,

 קים, או מפעילות בחוץ לארץ של לקוחות הבנק בניגוד להוראות דין כלשהו. ינן מחייבות אך אי קיומן עלול להסב לבנק נזשא תהבנק, ובין הוראו
רשויות במדינות זרות, בקשר צד  סיכון חוצה גבולות כולל גם, אך לא רק, סיכון לנזק, לרבות פגיעה במוניטין, בשל תביעות או הליכי אכיפה אחרים מ

טרור, סנקציות של גופים בינלאומיים ורשויות זרות, או דין אחר.  ומימון  סור הלבנת הוןהחלים על לקוחות מסוימים של הבנק, חוקי אי יםרזעם דיני מס  
יגי הבנק במדינות זרות וביחס  נצ םחוץ; בפעילות עסקית שמקיימי-וחות תושבילק סיכון חוצה גבולות חל גם בשלוחות הבנק בחוץ לארץ; בפעילות עם

 חות ישראליים המושקעים בחוץ לארץ.לכספים של לקו
 Foreignסיכון חוצה גבולות כולל גם את הסיכון הנובע מהחובות הנגזרות מדיני מס אמריקאים, החלים על פעילות קבוצת הבנק מחוץ לארצות הברית )

Account Tax Compliance Act  -  FATCA  וכן ,QI  -  Qualified Intermediaryהסיכון נובע גם מהחובות הנגזרות מהתקן שפורסם על ידי ארגון ה .)-
OECD (CRS – Common Reporting Standard .) 
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צי גבולות יטופלו על ידי יחידות הבנק  חו  תיאבון הסיכון לסיכונים חוצי גבולות הוא אפסי. משכך, קבע הבנק כי ליקויים שיאותרו בקשר עם סיכונים
 ות עליונה. יפדעב

 מנהל סיכון חוצה גבולות הוא מנהל החטיבה לבקרת סיכונים. קצין הציות הינו האחראי לניהול השוטף של הסיכון חוצה הגבולות. 

 סיכון חוצה גבולות מנוהל בשלושה קווי הגנה: 
צה גבולות בפעילותן עם לקוחות רלוונטיים,  חו  ןמצום סיכוטיבה העסקית, שבאחריותן ניטור וצכולל את החטיבה הקמעונאית והח  -  קו הגנה ראשון

לות בסניפי התיירים והבנקאות הפרטית בישראל, וכן על שלוחות הבנק בחוץ לארץ באמצעות יחידות ציות  הפעילות הבינלאומית, האחראית על הפעי
 וחה.  מקומיות בכל של

חוצי ארגונית של ציות לנהלים ולדין, זיהוי והערכה של הסיכונים    ותברקרת סיכונים, שאחראי להטמעת ת, שבחטיבה לבאגף הציות  -  קו ההגנה השני
אנושי משאבים ותפעול, התומכת    גבולות, קיום הדרכות מתאימות ולקביעת נהלים. אגף הציות נעזר לשם כך גם בחטיבה המשפטית, בחטיבת הון

 פתחת כלים ממוכנים לזיהוי הסיכון, לניטורו ולהפחתתו.המ התהליכים ומערכות מיכון, ובחטיבת הטכנולוגיומלווה יישום של 
 הינו הביקורת הפנימית, המבצעת ביקורת תקופתית על ניהול סיכון חוצה גבולות.  - קו ההגנה השלישי

 
. גופים  QI-ה  כםסהבמועד, הבנק עומד בתנאי  שות המס הישראלית  ומעביר דיווחים לר CRS  -ויישום ה FATCAליישום    הבנק מיישם את הוראות החוק

)ממשרד האוצר האמריקאי( והאיחוד האירופי הטילו סנקציות בינלאומיות על מדינות, גופים ויחידים. כחלק מניהול פעילות   OFACבינלאומיים וביניהם  
רין. במסגרת ניהול סיכון  ישמבמציית לסנקציות אלה, הגם שאינו כפוף להן    סים עסקיים תקינים עם בנקים קורספונדנטים, הבנקפיננסית בינלאומית ויח

 הצדדים להן הוא במדינה, שלגביה קיימות סנקציות בינלאומיות.חוצה גבולות, מנטר הבנק ובודק בחינה מיוחדת, תנועות כספיות אשר אחד  
יכות ניהול הסיכונים, בין א  רובינונית. הבנק ממשיך לקיים תהליכים לשיפ-ה חוצה גבולות נותרה ללא שינוי והיא מוגדרת נמוכ  , רמת סיכון2020במהלך  

הגדרת רמת סיכון חוצה גבולות, הגדרת תוכנית בקרות    בנושא סיכונים חוצי גבולותהיתר, על ידי עדכון נהלים, מיכון תהליכי עבודה, קיום הדרכות  
נדרשים לביצוע הדיווחים  ה  םירת שגרות עבודה בתהליכבסניפים מתמחים והגד, פעילות תושבי חוץ  FATCAבהתאם לתוכנית    FATCA  עומק לנושא

 . CRSוהן במסגרת   FATCA -הן במסגרת ה

 ומימון טרור סיכון הלבנת הון

יות או גורמים אחרים בישראל רשו  , קנסות או סנקציות על ידיומימון טרור הינו סיכון להפסד כספי )לרבות בשל תהליכים משפטיים  סיכון הלבנת הון
קשר עם הלבנת מדינות זרות( ולפגיעה במוניטין, אשר עלולים להיגרם לבנק בשל הפרת הוראות הדין השונות הקשורות בחובות המוטלות על הבנק בוב

ברות הבת שלו ושלוחותיו השונות בארץ בח ,ויבים, את מדיניותו בתחום ואת הוראות הדיןהון ומימון טרור. הבנק מיישם על בסיס קבוצתי, בשינויים המח
 ובחוץ לארץ.

שוחד ושחיתות ופועל לאיתור, ניטור ומעקב אחר  ובמימון טרור ונרתם למאבק הבינלאומי ב  הבנק רואה עצמו כשותף למאבק הבינלאומי בהלבנת הון
בנק מלבצע פעילויות המנוגדות לתוכניות הסנקציות הבינלאומיות של ה ענם להיות חשופים לשוחד ושחיתות. כמו כן, נמפעילויות ולקוחות אשר עלולי

OFAC  .ממשרד האוצר האמריקאי( ושל האיחוד האירופי( 
עילות, המתבטאת בין היתר  חת חשבונות וניהולם, תוך הקצאת משאבים התואמת לרמת הסיכון של החשבון והפהבנק מיישם גישה מבוססת סיכון בפתי

 ות ייעודיות תואמות.רכדהבבקרות מוגברות ו
 ומימון טרור הינו אפסי. תיאבון הסיכון של הבנק בכל הקשור לסיכון הנובע מהלבנת הון

 ומימון טרור הינו מנהל החטיבה לבקרת סיכונים.  מנהל סיכון הלבנת הון

 ומימון טרור מנוהל בשלושה קווי הגנה:  סיכון הלבנת הון
 כולל את הסניפים והיחידות העסקיות המבצעות בקרות מיידיות על פעילותם.   - הראשון הגנהה וק

אגף הציות שבחטיבה לבקרת סיכונים, האחראי על ביצוע בקרות מתאימות, על הטמעת הוראות החוק הרלוונטיות ועל ביצוע הדרכות    -  קו ההגנה השני
 במסגרת הקו השני את הוראות החקיקה הכלליות החלות על הבנק.  ל הנשיפור הידע בנושא. החטיבה משפטית אחראית לל

צעת ביקורת בלתי תלויה על הקו הראשון ועל פונקציית הציות, לרבות בחינה של נאותות ואפקטיביות  הביקורת הפנימית, המב  -  קו ההגנה השלישי
 קת הבקרות בהתאם לרמה הנאמדת של הסיכון. פונקציית הציות, ובכלל זה בדי

. לשם כך, בין היתר, פועלת בבנק מערכת את הוראות הדין ומעביר באופן שוטף דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון  מיישםנק  בה
 ממוכנת לאיתור פעולות בלתי רגילות ולצורך מעקב אחר הטיפול בדיווחים אלה.  

בקרות שונות על פעילות בחשבונות סיכוני הציות ומבצע  ם הכמותיים/איכותיים הרלבנטיים לניהול  דידממנהל ועוקב אחר שינויים רבעוניים ביות  הצ  אגף
ת ובהדרכות פי פרופיל הסיכון שלהם, במקביל לפעילות בדיקת איכות נתונים וטיוב. כמו כן, עוסק האגף בייעוץ שוטף לסניפים ליחידות העסקיו  שונים על

 פי תפקידיהם. על  המותאמות לעובדים השונים בבנק,
ופים למתן, לקבלה או לתיווך של שוחד, הן בפתיחת החשבון בנוסף, וכחלק מניהול סיכוני שוחד ושחיתות, פועל הבנק לאיתור לקוחות העלולים להיות חש 

 והן במהלך הפעילות העסקית השוטפת. 
. בנוסף מעביר האגף דיווחים רבעוניים להנהלת 825הוראת דיווח  ל   ם א ציות בהת   לחצי שנה דיווח על חשיפה לסיכוניאגף הציות מעביר לבנק ישראל אחת  

שום המדיניות והתייחסות למכלול הסיכונים והחשיפות של הבנק. בנוסף, במקרים מיוחדים בעלי השלכה לעניין הלבנת לדירקטוריון בגין יי   הבנק, ודיווח שנתי
 נים הראשי, למנהל הכללי ולפיקוח על הבנקים, בהתאם לעניין.וח מידית למנהל הסיכו מדו  טרור קצין הציות   או מימון  הון 

ה  בינונית, זאת לאור המשך פעילות אינטנסיבית של הדרכ -ומימון טרור נותרה ללא שינוי, ברמה נמוכה  , רמת סיכון הלבנת הון2020במהלך שנת  
ר סיכונים הנובעים ממשבר נגיף הקורונה, טיוב מסמכים וסיווגים, וכן נקיטת פעולות אפקטיביות לצורך טוינוהטמעה לצד בקרות ממוקדות סיכון, לרבות  

בין היתר, בפרסום   גידול בפעילות העסקית והמשך פעילות רגולטורית מוגברת הבאה לידי ביטוי,   שלי ציות, וזאת על רקעמניעת הישנות אירועים חריגים וכ
 אליהן הבנק נערך בהתאם.   הה ו ב הוראות חדשות בתכיפות ג 
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 סיכון מוניטין 

וחות פוטנציאלים, ספקים, בעלי מניות, משקיעים או רגולטורים, היכולה להשפיע סיכון המוניטין מוגדר כסיכון לתפיסה שלילית של לקוחות קיימים, לק
מתקיים בכל רחבי הבנק ויש לו קשר להלימות    . סיכון מוניטיןלמקורות מימוןישה  גבבנק לשמור או ליצור קשרים עסקיים, ולפגוע  לרעה על יכולת ה

לפגוע במוניטין הבנק. ברוב המקרים   תהליכי ניהול הסיכונים הפנימיים של הבנק, ולאופן ויעילות תגובת ההנהלה לאירועים חיצוניים או פנימיים, העלולים
נזילות(, או לנבוע מהתממשותם של כל אחד מהסיכונים ה"מסורתיים"    ן עלול לגרום / להעצים סיכונים אחרים )סיכוני אשראי ובמיוחד סיכוניניטיומסיכון  

 האחרים, אליהם חשוף הבנק. 
בון הבנק לסיכון המוניטין עומד בקשר תיא  ,ןד בפני עצמו וכן נובע מסיכונים אחרים, ולכתיאבון הסיכון לסיכון המוניטין הינו מזערי. סיכון המוניטין עומ

 ם אחרים. ישיר עם תיאבון הסיכון לסיכוני
ה הראשון מנהלת סיכון המוניטין הינה מנהלת חטיבת השיווק, פרסום ופיתוח עסקים של הבנק. סיכון המוניטין מנוהל בשלושה קווי הגנה, כאשר קו ההגנ

ולל ניהול הוועדות, המוניטין בשגרה ובחירום, בהתאם לעקרונות שנקבעו במסמך המדיניות, כ  סיכון  לל את מנהלת הסיכון האחראית לניהול וניטורכו
 הסדרת הדיווחים הנדרשים, הכרזה על תחילת אירוע ועל סיומו, כינוס ועדות, בדיקות שוק וסקרי דעת קהל. 

ן, תיאבון הסיכון, מדידתו, והאמצעים להפחתתו. בהתאם, שילב  הסיכו  ות לניהולסיכון המוניטין בו נקבעו העקרונ  לבנק מסמך מדיניות ייעודי לניהול
סיכון המוניטין בתהליכי ניהול הסיכונים השוטפים שלו, כולל בתהליך לאישור מוצר או פעילות חדשים ובתהליכי הערכת הסיכונים העצמית הבנק את  

של מדדי סיכון, ואינדיקאטורים שיש בהם בכדי להצביע על חשש  טור  ינמדידת הסיכון באופן שוטף. מסגרת זו כוללת  שמבצע הבנק, ויצר מסגרת ל 
ת סיכון, ושרשרת דיווח ותקשורת ברמה גבוהה, המאפשרת זיהוי מוקדם ותגובה מהירה באמצעות תהליכים איכותיים וכמותיים. תהליכים אלה  להיווצרו

האחרים. המדיניות הינה בראייה קבוצתית ומתייחסת לכל חברות    וניםכיזערים את מידת השפעת סיכון המוניטין על הסמשמשים כמפחיתי סיכון וממ
הבנק, וקובעת את חובת הדיווח ואת דרכי הדיווח והפעולה הנדרשות מהן, בעת אירוע שהוגדר כאירוע מוניטין. תיאום שוטף מתקיים עם בנק  הבת של 

 וד. גאים פיקוח על ניהול סיכון המוניטין של בנק יהב בנושא. כמו כן, מתקי
ין, בפרט, מוגדרת אחריות מנהל הסיכון וקביעת דרכי ההתמודדות עם הסיכון מדיניות הבנק מגדירה את האחריות והסמכות בנוגע לניהול סיכון המוניט

רוע ת איושרה אחת לרבעון, ולפי הצורך, בעת חשש להתממבשגרה ובעת אירוע קיצון. מנהל הסיכון עומד בראש ועדת סיכון המוניטין, המתכנסת בשג 
ע, בין היתר, מתוך מקורות מידע פנימיים וחיצוניים, באמצעות סקרים ומחקרים,  קיצון. הועדה דנה בשגרה בתוצאות הניטור השוטף של הסיכון, המתבצ

 שיח רשת, סקירת אמצעי תקשורת, דיווחים של מנהלי סיכונים אחרים בבנק. 

 ים נוים העיקריים של המערכות למדידת סיכהמאפיינההיקף ו
מוכנות ומבוקרות, עם תלות מינימלית בתהליכים ידניים ובתדירות עדכון  לל, מדיניות הבנק היא לנהל ולנטר את הסיכונים תוך שימוש במערכות מכ כ

 קרובה ככל הניתן לזמן אמת. 
ומכות במעקב, דיווח וניטור  ע התדיים המהותיים אליהם הוא חשוף, וכן מערכות מלבנק מערכות מדידה רבות המשמשות לצורך אמידת מכלול הסיכונ

 הסיכונים כמפורט להלן: 

 סיכון אשראי -
המערכות משמשות, בין השאר, ככלי   בנק עושה שימוש מתמיד במערכות ממוחשבות לצורך ניהול, איתור, בקרה ומזעור של סיכון האשראי.ה

ם  האשראי ופערי ביטחונות, ואיתור התפתחות סיכוני אשראי הנובעים מקיו  גרותסמים לאיתור, שינויים בדירוג, הצפת חריגות מבקרה ממוחשב
פרמטרים שונים נוספים בהתפתחות חשבון הלקוח ובהתנהלותו. קיימות מערכות רבות לבקרה על ניהול האשראי וניטור הסיכונים, להן תפקיד 

 יות לבקרה על ניהול האשראי וניטור הסיכונים:העיקר ראי, ניהול הסיכונים והבקרה. להלן המערכותחשוב בתהליכי ניהול האש 

 מערכת להצפת התראות ברמת חשבון, כגון חריגה מאפ"מ )אשראי פתוח מאושר(.  -
 מובנות על התהליך. כוללת בקרות ומשכנתאות ו מערכת מרכזית לניהול המשכנתאות המשמשת לביצוע וניהול הלוואות לדיור -
 .  בעלי סממני סיכון אשראי תור והצפת לקוחותלאי  תשמערכת המשמ -
מערכת חוב"ב )חובות בעייתיים( המשמשת לאיתור, הצפה וסיווג חובות בעייתיים, תוך ניהול ההפרשות להפסדי אשראי והמחיקות החשבונאיות,   -

 ים שהוגדרו למערכת. בחינתלחשבונות לרשימות המעקב בהתאם  איתור ומעקבהעסקיות והמשפטיות בבנק ו
 אודות לקוחות עסקיים של הבנק.  B.D.I-ו D&Bמערכת מידע התראתי המציפה מידע עסקי בעל אופי שלילי שנאסף על ידי החברות  -
 מערכת נדל"ן לבקרה וניהול פרויקטים סגורים המנוהלים בסקטור בנייה ונדל"ן.   -
 ת על לקוח.  החלו תומעקב מקוון של התניות פיננסיושום מות לרימערכת א -
 מערכת ייעודית במערכת המסחר "סיברון", המשמשת לניהול, איתור ובקרה של החשיפה בגין לקוחות הפעילים בשוק ההון. -
 .ת חוץ לארץ מערכות הבקרה הממוכנות בפעילות הבינלאומית, מערכות המשמשות לניהול ובקרה של החשיפה האשראי בשלוחו -
וה יחיד. דירוג האשראי של הלקוח נקבע באמצעות תהליך קביעת  י עסקי המדרגת את כלל החובות של לו אשרא  ג מערכת לדירו  - מודל התבחינים   -

 הטיב העסקי של הלווה ושילוב נתון זה עם שיעור הכיסוי בביטחונות, על מנת לתת דירוג המשקף את איכות האשראי שהועמד ללווה. 
לקוחות פרטיים ועסקים קטנים. המערכת   –רוג תיק האשראי הקמעונאי  כת לדימער  –  כת דירוג, חיתום וניהול מתקדם( )מער  מדחו"םמערכת   -

ונעשה  המדחו"ם,  לדירוגי  בהתאם  גבוהה  סיכון  ברמת  ללקוחות  אשראי  סמכויות  נקבעו  אשראי,  מתן  בתהליכי  ושולבה  בסניפים  נפרסה 
 במערכת שימוש לניטור התיק. 

תומכת בתהליכי בקשת    -ת  עסקי ולקוחות פרטיים( בחטיבה הקמעונאי-ח פרטילקו  ,םבקשות אשראי ללקוחות קמעונאיים )תאגידיכת  מער -
 האשראי בסניפי הבנק. 

מודל אשר פיתח הבנק על בסיס ממצאים אמפיריים מהעבר לצורך דירוג סיכון פרטני ללווה   -מודל לקביעת פרמיית סיכון דיפרנציאלית   -
 לדיור. ות בהלווא

 י  תיק הבנקאת ביביור סיכון שוק -
וריבית. המערכת משמשת לחישוב מדדי הסיכון ובחינה שלהם אל מול מגבלות הסיכון. החישובים   בנק מערכת מרכזית לניהול ובקרת סיכון שוקל

ונתו שוק  נתוני  הכולל  נתונים מרכזי  על מאגר  אוטומטי  ני  מבוצעים בהתבסס  באופן  מבוצע  החישוב  בנוסף, משמשת  רמה  ב ופוזיציות.  יומית. 
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כמערכת משלימה לצורך פיתוח  - בגין סיכוני שוק וסיכוני אשראי. מנהלי הסיכון פועלים גם במערכת נוספת את הוןהמערכת לצורך חישובי הקצ
 נים. יכוותחזוקה של חישובים, ניתוחים אד הוק, ומודלים לניהול הס

כת הפועלת בזמן אמת לניטור ואיתור פעילות חריגה. ת לניטור ובקרת פעילות חדר העסקאות, מערעודיייהמערך האמצעי פועל באמצעות מערכת  
 המערכת מאפשרת תיעוד מלא של הפעילות ויכולות לניתוח ברמת על ומגמות בהיבטי סיכונים ורווחיות. 

 סיכון נזילות  -
נפרד )כולל פירוט במטבעות עיקריים(,  נזילות הכולל, וכן במטבע ישראלי ובמטבע חוץ במצב ה  משמשת לחישוב  - ת לניהול סיכון הנזילות  ערכמ

וכוללת מידע לגבי נכסים, התחייבויות והתחייבויות חוץ מאזניות של הבנק, מצב העמידה במגבלות הדירקטוריון וההנהלה, התרעה על מגמות  
בפורטל ייעודי. המערכת מבוססת למפקידים גדולים בפרט. תוצאות המודל מוצגות    ויותביילות, וכן מבנה ההתחייבויות בכלל והתחיהנזבהתפתחות  

במערכת קיימות  .  על מאגר נתונים יומי, הכולל מיפוי לקוחות המעודכן יומית ממחסן הנתונים של הבנק ונתוני הפעילות המגיעים מהמחשב המרכזי
 827ווח לפיקוח  משת גם לצורך הדיווחים לבנק ישראל כנדרש בהוראות הדיע משדיאת שלמות ומהימנות הנתונים. מערכת המ  יחותהמבטבקרות  

 והוראות הדיווח לציבור. 889-ו

 ואבטחת מידע  סיכון תפעולי -
ל, סקרי י כשעו איסוף, ניטור וניתוח אירהמשמשת את הבנק ל  סיכונים תפעוליים(פורטל    -ערכת ייעודית לניהול סיכונים תפעוליים )פסת"ל  מ

למפת הסיכונים, ניהול מעקב שוטף אחר המלצות ליישום שעלו מסקרים, אירועי  סיכונים ויצירת מפת סיכונים, קישור התממשות אירועים בפועל
 .  כשל ותהליכי הפקת לקחים ודיווחים בגין סיכון תפעולי

דרו במערכת. המערכת התרעות על פעילות חשודה בהתבסס על חוקים עסקיים שהוגיפה  צמ המערכת    -יטור סיכוני מעילות והונאות  ת לנמערכ
 נמצאת בשלב של טיוב החוקים הקיימים והגדרה של חוקים חדשים.

ות אירועים חשודים  כלל מרכיביה ומזה  המחשוב של הבנק עלמערכות המנטרות באופן רציף את סביבות    –(  SOCמערכת מוקד אבטחת המידע )
 נה פרטנית. בחי םיהדורש

מערכת ממוכנת לניהול ובקרת הרשאות וזהויות במערכות השונות. המערכת מיישמת תהליכים ממוכנים לניהול   –מערכת ניהול ובקרת הרשאות   -
יישום בקרות עיתיות  ד. המערכת מאפשרת  זור החיים של העובהרשאות העובדים במערכות השונות בהתאם לתפקידם ותוך התייחסות למח

 ומימון טרור. וןים בכל הקשור להרשאות העובדים במערכות. סיכון ציות ואיסור הלבנת השינוי ובעת
ציות  מ - סיכוני  לניהול  החלטות    -ערכת  ומעקב  ולניהול  משימות  בקרות, מעקב  ניהול  סיכונים,  לניהול  ותהליכים. המערכת המערכת משמשת 

, וכן את מפת  ינמי, ומציגה תמונת מצב עדכנית של תהליכי עבודה בכל שלב ובזמן אמתפן דואצע ולעקוב אחר תהליכים במאפשרת להגדיר, לב
 סיכוני הציות של הבנק.  

ות המשכנתאות בבנק. משמשת לניטור פעולות חריגות המעלות חשש להלבנת הון, כולל את פעיל  -  (מערכת איסור הלבנת הון) מערכת מא"ה   -
ניטור הפעולה, בחינתה,   –, איחדה פעילות של מערכות קודמות, ומהווה מערכת אחת  2018משנת    החל  תמהמערכת, שהוטמעה ומיוש מרגע 

רת המקרה לרשות למניעת הלבנת הון. הדיווחים המופקים מהמערכת ות ובמידת הצורך, השלמת התהליך בהעבתחקורה, העברה לאגף הצי
המערכת הוטמעה בכלל סניפי הבנק ופועלת באופן שוטף תחת אחריות מלאה של   תי(.ינלהנחיות הדיווח החדשות של הרשות )דיווח תבתואמים 

 וכיול שוטף של מדור בקרות סיכוני הציות.  הלבנת הון, ותחת פיקוח, בקרה, סיוע הבנקאים בסניפים, מנהלי הסניפים, מדור מניעת 

 ניםמערכות נוספות לניהול סיכו -
, הוראות ICAAP-ים, מסמך סיכונים, מסמכי המדיניות לניהול ובקרת הסיכונים, דוח הסיכונכי המסורטל אינטרנטי פנימי, המאגד את כלל מפ -

 נק. בנק ישראל ומסמכי באזל. פורטל זה משמש את מנהלי הסיכונים השונים בב

מסייעת  ית ותושל העובדים ומנגישה ידע מקצועי בצורה ידידמאפשרת ניטור ומעקב אחרי ביצוע הדרכה והתמקצעות    -מערכת "בינה"   -
 )לצד גידול עקבי בשעות ההדרכה הניתנות לעובדים( בכך להפחתת הסיכון הנובע מידע חסר של בעלי תפקידים.

 ירקטוריון ולהנהלה סיכונים לד  יווח מידע עלד 
ול הסיכונים וכוללים את: דירקטוריון הבנק,  ניה  ךרדיווחים בין הגורמים השונים המהווים את מעתרבות ניהול הסיכונים בבנק כוללת הסדרה של מערך ה

 . המנהל הכללי וההנהלה, וכן את שלושת קווי ההגנה של הבנק
 להלן העקרונות של מערך הדיווחים בבנק: 

רכי וצגנוני דיווח שנקבעו בהתאם לאופי הסיכון ולתהליכי תקשורת אפקטיבית בין הנדבכים השונים, ושיתוף מידע אפקטיבי באמצעות מנקיום   -
 הדירקטוריון וההנהלה באופן המאפשר להם לקבל החלטות בצורה מושכלת. 

 דיווח מידע באופן שלם, מובן ומדויק בתדירות ומבנה כפי שנקבע.  -
 ם ברמת הסיכון הבודד ודיווחים ברמה הכוללת.  דיווחים פרטניי -
 יכון במידה וקיימות. י הסנדגבלות באומות העומדות בבסיס הדיווח וכן, ממתן גילוי בדבר ההנחות המשמעותי -
 בחינה שוטפת של כמות ואיכות המידע שמקבל הדירקטוריון על מנת לוודא שהמידע על הסיכונים מועבר בצורה תמציתית וברורה. -

 חים"ווהתבסס על עקרונות אלה, ובהתאם ל"מסגרת הדיהמדיניות הפרטניים לכל אחד מהסיכונים בבנק כוללים התייחסות למפרט הדיווחים במסמכי 
 כמפורט להלן: 

השונים. דיווחים  תהליכי דיווח שוטפים בתדירות קבועה, כפי שהוגדרו במסמכי מדיניות ניהול ובקרת הסיכונים ובנהלי העבודה לסיכונים    - דיווחים שוטפים   -
ניהול סיכונים של הדירקטוריון ולמליאת  דה ל ע ו קטוריון, דיווחים להנהלת הבנק, דיווחים לו אלה כוללים, בין היתר, דיווחים למסמך הסיכונים הרבעוני לדיר 

 הדירקטוריון, ודיווחים בפורומים השונים העוסקים בניהול ובקרת הסיכונים.  
וכח תיאבון הסיכון. המסמך  הוא המסמך המהווה את כלי הדיווח המרכזי של הנהלת הבנק בדבר פרופיל הסיכון לנ סמך הסיכונים הרבעוני של הבנק  מ 

י על התפתחותם של כל מדדי הסיכונים שנקבעו, כאשר דגש רב ניתן בדיונים על מדדים המתקרבים למגבלות תיאבון הסיכון,  וכמות  מציג מבט איכותי 
 סיכון והפעולות הנדרשות כדי להפחית את רמת הסיכון. בות זו על פרופיל ה השלכות התקר 

 השלכה על פעילות הבנק או על מוניטין הבנק. להם    ש מפעילות בשגרה שי מהותיים חריגים החורגים    אירועים   - דיווחים חריגים   -
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 דיווחים במצבי חירום:  -

(, נדרשת התנהלות Business Continuity Plan)  BCP  -במצב בו נדרש הבנק להפעיל את תוכנית ההמשכיות העסקית, ה  -משכיות עסקית  ה -
 של הבנק.  BCP-כמעוגן במדיניות ה למצב, תוהקיימת בבנק, הכוללת שרשראות דיווח ייחודי מערכתית בהתאם לתוכנית הפעולה 

או אירוע לא שגרתי   מצב המחייב היערכות מיוחדת כתוצאה משינויים חריגים בפעילות הפיננסית ו/או מאירוע פיננסי  -אירוע חירום פיננסי   -
 . יתממשו ול חשיפת הבנק להפסד בגין סיכונים שונים, לאחר היכול להשפיע על מצב השווקים, המגבירים את פוטנציא

המסמך הוגש בחודש דצמבר   Internal Capital Adequacy Assessment Process)תהליך הערכה הפנימי של הלימות ההון )  -  ICAAP–מסמך ה -
 וכולל התייחסות איכותית וכמותית לכלל היבטי הסיכון של הבנק. לבנק ישראל  2020

מסמך כולל  דה לניהול סיכונים וועדת הביקורת( ובמליאת הדירקטוריון. הון )ועיראושר בהנהלת הבנק, בוועדות הדירקטורחבה ומנדון בה מסמךה
מספק, התומך בכלל הסיכונים   ונועד להבטיח כי הבנק מחזיק הון את תהליך תכנון ההון של הבנק, המתבצע לאופק תכנון של כשלוש שנים,  

מבוצע תהליך ההערכה    ICAAP  -רחישי קיצון. כמו כן, במסגרת מסמך הנק ובתבהל  ילותו, בשגרה בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהגלומים בפע
ים וכיוון התפתחותם בשנה הקרובה, שהבנק מבצע בתדירות שנתית איכותי שהינו תהליך להערכה עצמית של רמת הסיכונים, איכות ניהול הסיכונ

תית את פרופיל הסיכונים לבנק, וזאת במטרה להעריך איכונטיים  וו(, לכלל הסיכונים הרלRisk Assessment System)  RAS–באמצעות תהליך ה
 בבנק, לזהות את מוקדי הסיכון העיקריים, ולבנות את מפת הסיכונים של הבנק. 

 הבקרה הפנימית של הבנק.  , מבוצעת סקירה בלתי תלויה של הביקורת הפנימית להערכת האפקטיביות של מסגרתICAAP –ה בתהליך  -

 
 

 ים ומתפתח םסיכונים מובילי

 ו. הפעילות העסקית של הבנק חושפת אותו לשורה של סיכונים פיננסיים ושאינם פיננסיים המהווים פוטנציאל לפגיעה בתוצאותיו העסקיות ובתדמית
יקה, קחול הקשורים לרגולציה כלכלית, מסיכונים-קרוהמא מהסביבה המושפעת הבנק העסקית של  מהסביבה נגזרים והמתפתחים המובילים הסיכונים

 הרגולטורית הצרכן, בסביבה התחרותית, בסביבת בסביבה  שינויים האחרונות, לנוכח  וצרכניות. בשנים  חברתיות העסקי ולמגמות במודל  החלים שינוייםל

 .פיננסיים שאינם  בסיכונים התפתחות מגמת  הטכנולוגית, ניכרת ובסביבה
עה  של הבנק, העשויים להתממש בשנה הקרובה והינם בעלי פוטנציאל להשפ  העסקית  ה ים הנובעים מהתפתחויות בסביבים הינם סיכונסיכונים מוביל

מזוהים הסיכונים המתפתחים, שהינם סיכונים העשויים להתממש בטווח הארוך יותר וקיימת  מהותית על תוצאותיו הפיננסיות ויציבותו של הבנק . כמו כן,  
 פיין סיכוני אבטחת מידע וסייבר, טכנולוגית המידע ומוניטין. אלה ניתן לא   ונים סיכ  מבין , השפעתם על הבנק באשר לאופיים והיקף  אי וודאות

וא מקיף את כלל הסיכונים הגלומים בפעילותו העסקית ואלו הנובעים מתנאי השוק ומדרישות כאמור, מיפוי הסיכונים נבחן באופן שוטף כדי לוודא שה 
 ה. הרגולצי 

  הסיכונים המובילים והמתפתחים המהותיים:
התגברות התחרות, שינויים בהתנהגות הלקוחות ובמודלים העסקיים עלולים ליצור השפעות מהותיות על המערכת הבנקאית   –  סטרטגיעסקי אסיכון  

 בנוסף,  .עלולים להשפיע על התוצאות העסקיות של הבנקבטווח הבינוני ארוך. כמו כן, שינויים רגולטוריים )כגון: חוק נתוני אשראי וניוד חשבונות בנק( 
ע מאירוע הקורונה שהינו בעל פוטנציאל השפעה על כל פרופיל הסיכון של הבנק לאור אי וודאות לגבי המשך התפתחותו וההשלכות הסיכון מושפ

 המקרו כלכליות המהותיות הנובעות ממנו.
העולמית והמקומית, י על הכלכלה  משמעות  ן השפיע באופ  המאקרו כלכלית, אירוע הקורונה  פעילות הבנק מושפעת מהסביבה  –  סיכון מאקרו כלכלי

מחירי  ישנה האטה בפעילות הכלכלית וחלו שינויים בסביבה המאקרו כלכלית כולל: עליה בשיעור האבטלה, שינויים בריבית, תנודות בשווקים ושינוי ב
 הבנק.   יות שלקסבות הבעייתיים ולהשפיע לרעה על התוצאות העהנכסים. התממשות הסיכון עלולה להגדיל את היקף החו

איומי הסייבר מתגברים כלפי גופים פיננסים. הבנק מפעיל מנגנוני ההגנה על מנת לצמצם את היכולת לבצע פעולות לא מורשות    – ן אבטחת מידע  סיכו
את סיכון   מעצים  הנמים בבנק בהקשר לאיום המתפתח. אירוע הקורובחשבונות הלקוחות. פעולות אלו הינן חלק מתהליכי התחקור והפקת הלקחים הקיי

ניסיונות הונאה בחסות  הס ייבר, הן בשל העלייה בהיקף העבודה מרחוק, אשר מרחיבה את משטחי התקיפה על הארגונים, והן בשל התגברות של 
 המגפה. 

ת צרים, מעצימוזמנים ק  קביל לריבוי דרישות רגולציה בנקאית בלוחותהתפתחות הטכנולוגיה וגילן של המערכות הקיימות בבנק, במ  –  סיכון טכנולוגי
, ולאורך כל משבר הקורונה 2020את הנזק הפוטנציאלי העלול לנבוע מסיכוני הטכנולוגיה שהינם מהותיים לפעילות התקינה של הבנק. במהלך שנת  

לא חלו ירום.  חהצרכים הטכנולוגיים שנדרשו לפעילותו בשגרת  חטיבת הטכנולוגיה פעלה באופן מלא לתמיכה מלאה בתפקוד השוטף של הבנק וב
 ים ו/או תקלות מהותיות בתקופה זו.  אירוע

התגברות הרגולציה בארץ ובעולם, נושא המגביר את אי וודאות והתחרותיות בסביבה העסקית. הבנק עשוי להידרש להיערכויות ועלויות    –  סיכון רגולטורי
סיכון ליצור  לטיפ  מיכוניות שעלולות  באופן שוטף  פועל  הבנק  הבנק.  הרגולציה  בהורא  לולתוצאות  תוך שהוא מקצה את ות  לפעילותו,  הרלבנטיות 

קשר  המשאבים הנדרשים לשם הטיפול הנדרש בהם. יודגש כי לבנק תיאבון סיכון אפסי לאי עמידה בהוראות הרגולטוריות החלות עליו. פעולות הבנק ב
 גברים. בסיכונים המתלטיפול  ת איכותיות שנועדו ליצור את המסגרת הנדרשתעם סיכונים אלה, הן בעיקר פעולו

סיכון סביבתי הינו הסיכון להפסד בשל השפעת עלויות שמקורן בהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה ואכיפתן, כמו ירידה    –סיכון סביבתי וסיכון אקלים
יבתי כולל בה. סיכון סבת הסביוכויות סביבתיות שמקורן בהוראות הנוגעות לאיבערך ביטחונות שמומשו, או הרעה במצבו הפיננסי של לווה בשל על

 לפיכך, לסיכון הסביבתי עלולה להיות השפעה ישירה ועקיפה: שינויי אקלים, פגיעה במגוון הביולוגי וזיהומי אוויר, מים וקרקעות.

העלול   ד כספיספנזקים ישירים הקשורים בשינויי אקלים או ה יכולה לנבוע מעלויות מפגעים סביבתיים שעל הבנק לשאת בהם, -השפעה ישירה  •
 להיגרם מתהליך אימוץ של מדיניות אקלים וסביבה, התפתחות טכנולוגית ושינויים בהעדפות השוק. 

של  של לווים בעקבות השפעות סביבתיות ושינויי אקלים )במסגרת סיכוני האשראי  עלולה לנבוע מהרעה במצבם הפיננסי    –השפעה עקיפה   •
 נים סביבתיים כגון סיכון מוניטין.בסיכו םיהבנק(, התממשות של סיכונים אחרים הקשור

ים ולפרקטיקה העולמית הבנק נערך להרחבת פעילותו לניטור וניהול הסיכונים הסביבתיים לרבות סיכוני אקלים, בהתאמה לציפיות הפיקוח על הבנק
 המתפתחת בנושא. 
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 (ם( )במיליוני שקלים חדשיOV1משוקללים ) סקירת נכסי סיכון
 

 

 (1)דרישות הון מזעריות   נכסי סיכון משוקללים   

 2020בדצמבר  31  2020בספטמבר  30  2020בדצמבר  31  

 21,775  176,335  178,782  ( 2)סיכון אשראי )גישה סטנדרטית( 

 220  1,679  1,810  גישה סטנדרטית( סיכון אשראי של צד נגדי )

 CVA  (3 )  487  536  59 סיכון אשראי בגין התאמה

 525  4,282  4,313  ( 250%סכומים מתחת לספי הניכיון )כפופים למשקל סיכון 

 22,579  182,832  185,392  הכל סיכון אשראי סך 

 271  2,022  2,228  סיכון שוק )גישה סטנדרטית( 

 1,567  12,648  12,864  ( 4)סיכון תפעולי

 24,417  197,502  200,484  סך הכל 

 
 מיתרת ההלוואות לדיור למועד הדיווח.  1%דרישה זו כוללת דרישת הון בשיעור המבטא    (1)
 סיכון אשראי אינו כולל סיכון אשראי צד נגדי, התאמה בגין סיכון אשראי, וסכומים מתחת לספי הניכוי.  (2)
(3)  Credit Value Adjustments ,אי של צד נגדי, בהתאם להוראות באזל ן אשרוכשערוך לשווי שוק בגין סיIII  . 
 הקצאת ההון בגין הסיכון התפעולי חושבה לפי הגישה הסטנדרטית.   (4)

 
 . , נובע בעיקר מצמיחת תיק ההלוואות לדיור2020השינוי בנכסי הסיכון ברבעון הרביעי של שנת 

 
 שיפות פיקוחיות ראה תוספת ב' להלן. ין חבללפרטים בדבר קשרים בין הדוחות הכספיים 
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 משוקללים מידע נוסף על נכסי סיכון

 )במיליוני שקלים חדשים(:תנועה בנכסי סיכון משוקללים במהלך התקופה עבור כל סוג של נכס סיכון משוקלל להלן 

 דצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2020 2019 

  ללא  בנק אגוד  כולל  בנק אגוד  

    תנועה בנכסי סיכון אשראי

 140,572 150,878 150,878 בינואר 1יתרה ליום 

 9,006 9,075 25,993 שינוי בנכסי סיכון חשיפה באשראי

 ( 136) 217 1,217 י בנכסי סיכון חשיפה בניירות ערךנושי

 ( 955) 181 347 שינוי בנכסי סיכון בגין חשיפה בנגזרים

 2,457 2,186 3,854 חשיפות חוץ מאזניות שינוי בנכסי סיכון בגין 

 CVA 103 47 (192 )-שינוי ב

 - - - שינויים רגולטורים 

 126 1,314 3,000 השפעות אחרות

 150,878 163,898 185,392 התקופה אשראי לסוף נכסי סיכון 

    ה בנכסי סיכון תפעולי ועתנ
 9,561 10,189 10,189 בינואר 1יתרה ליום 

 709 901 2,612 בהכנסות מפעילות מימון )לרבות עמלות( שינוי 

 ( 171) ( 23) ( 25) שינוי בהכנסות מימון שאינן מריבית 

 90 88 88 שינוי בהכנסה גולמית חברות בנות

 10,189 11,155 12,864 נכסי סיכון תפעולי לסוף התקופה

    תנועה בנכסי סיכון שוק 
 1,494 1,791 1,791 בינואר 1יתרה ליום 

 ( 2) - 40 שינוי בסיכון מניות 

 131 47 186 שינוי בסיכון בסיס 

 176 ( 122) 180 סיכון שוק כללי  - שינוי בסיכון ריבית

 ( 8) 4 31 שינוי בסיכון אופציות 

 1,791 1,720 2,228 נכסי סיכון שוק לסוף התקופה
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 הון ומינוף 
 

 הרכב ההון 

 הרכב ההון הפיקוחי, יחסי ההון לרכיבי סיכון של הקבוצה ויחסי ההון המזעריים שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים: להלן תמצית  

 2019בדצמבר  31 2020בדצמבר  31 

 16,621 19,352 לפני התאמות פיקוחיות וניכויים  1עצמי רובד הון 

 101 ( 1)(785) 1סך כל ההתאמות הפיקוחיות והניכויים בהון עצמי רובד 

 16,520 20,137 1הון עצמי רובד 

 6,090 7,176 2בד הון רו

 22,610 27,313 סך כל הון כולל 

 162,858 200,484 סך נכסי סיכון משוקללים 

 10.14% 10.04% לרכיבי סיכון 1הון עצמי רובד יחס 

 13.88% 13.62% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 9.83% 8.68% מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים  1יחס הון רובד 

 13.33% 12.18% ידי המפקח על הבנקיםזערי שנקבע על יחס הון כולל מ

  

 .ו. לדוחות הכספיים. 25אגוד. לפרטים נוספים ראה ביאור כולל יתרת זכות נדחית מרכישת בנק  (1) 
 

בדצמבר   31בהשוואה ליום  2020בדצמבר  31לפרטים בדבר הרכב מפורט של ההון הפיקוחי בהתאם לדרישות הגילוי בנדבך השלישי של באזל ליום 
 ראה תוספת א' להלן.  2019

 )במיליוני שקלים חדשים(:   2והון רובד    1, הון רובד  1נויים בהון העצמי רובד  בי ההון הפיקוחי במהלך התקופה, לרבות שי עות ברכי ו להלן תנ 

 2019בדצמבר  31 2020ר דצמבב 31 

   1הון רובד
 15,172 16,520 בינואר 1רה ליום תי

   ברכיבי ההון: שינוי 
 36 6 הנפקת הון מניות רגילות ופרמיה על המניות

 21 17 שינוי בקרן הון מההטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות
 1,842 1,610 רווח נקי לתקופה

 ( 561) ( 176) דיבידנד שהוכרז או חולק השנה 
 -  51 המקובלים בארה"ב אשונה של כללי החשבונאות רהשפעה מצטברת בגין היישום ל

 95 46 קרן הון מניירות ערך זמינים למכירה 
 4 3 קרן הון הנובעת מגידור תזרים מזומנים

 ( 103) ( 50) קרן הון בגין זכויות עובדים, לרבות התאמות בגין השפעת תכנית ההתייעלות
 34 ( 32) ותימקנות שליטה, לרבות התאמות רגולטור שאינן זכויות

 ( 20) ( 25) כולל התאמות רגולטוריות אחרים 
 - 1,282 רכישת בנק אגוד 

   שינוי בהשפעת התאמות פיקוחיות וניכויים
 - ( 108) מיסים נדחים 

 - ( 100) מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים 
 ( 4) ( 3) ן ל פריטים שאינם מוצגים במאזן לפי שווי הוגרווח כולל אחר מצטבר בגין תזרים מזומנים ש

רווחים או הפסדים מצטברים כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של התחייבויות שנבעו משינויים  
 4  12 בסיכון האשראי של הבנק 

 - 90 אחרים
 - 994 רכישת בנק אגוד 

 16,520  20,137 יתרה לסוף התקופה

   2הון רובד 
 5,515 5,515 ינוארב 1יתרה ליום 

 ( 568) ( 69) הפחתת מכשירי הון
 43 768 תנועה בהפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

 1,100 400 הנפקת מכשירי הון
 9 562 רכישת בנק אגוד 

 6,090 7,176 יתרה לסוף התקופה
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 ההון הפיקוחי 

 .2הון רובד נוסף( ו 1והון רובד  1ובד )הכולל הון עצמי ר 1רובד  הון -ההון הפיקוחי מורכב משני רבדים 
חברות מאוחדות )עודף ההון בחברת הבת  כולל את רכיבי ההון המיוחסים לבעלי מניות הבנק ואת זכויות בעלי המניות החיצוניים בהון של  1עצמי רובד    הון 

 אינו מוכר(. 
דים פיננסיים, הרווח הכולל האחר המצטבר בגין גידור תזרים  תאגי   של   וניטין, השקעות ברכיבי הון מ   - התאמות פיקוחיות וניכויים מההון  נכללים    1בהון עצמי רובד  

( והתאמות  DVAבנק ) הנובעים משינוי סיכון האשראי של ה   התאמות בגין התחייבות של מכשירים נגזרים   מזומנים של פריטים שאינן מוצגים במאזן לפי שווי הוגן, 
 ם. י פיקוחיות וניכויים נוספ 

 נוסף.  1אין לבנק מכשירי הון הנכללים בהון רובד    2020בדצמבר   31נוסף מורכב ממכשירי הון העומדים בדרישות שנקבעו בהוראות. נכון ליום    1רובד    הון 
 י הון העומדים בדרישות שנקבעו.מורכב מהפרשה קבוצתית להפסדי אשראי ומכשיר   2רובד    הון 
 

 ההון: מבנה  על  מגבלות 

 .לאחר הניכויים הנדרשים מהון זה   1מהון רובד    100%לא יעלה על    2רובד    הון  -
 לאחר הניכויים הנדרשים מהון זה.    1מהון רובד    50%לא יעלו על    2הכשירים להיכלל בהון רובד    מכשירי הון  -

 ההון  תכנון וניהול 

רישות הפיקוח על הבנקים וכדי לאפשר היערכות מבעוד מועד למתן  ף באופן שוטף, על מנת לוודא עמידה בדוהבנק מנטר את יחס הלימות ההון והמינ
ל יחס  כון ודרישות ההון של הבנק. לשם כך, קבע דירקטוריון הבנק מסמך מדיניות, המתווה את העקרונות הנדרשים לניהומענה להתפתחות נכסי הסי

. מסמך  , ואת יעדי ההון של הבנק )"תיאבון סיכון"(, המהווים שולי ביטחון מעבר לדרישות ההון והמינוף המזעריות הרגולטוריותהלימות ההון ויחס המינוף
יורד יחס ההון מרמות מינימליות שנקבעו.  המדיניות מגדיר את שולי הביטחון בתכנון, כמו גם הדיווחים הנדרשים והפעולות שיש לנקוט במקרים בהם  

מנהל   CRO,  -בקרת סיכונים, הובהשתתפות מנהל החטיבה ל CFO  -ול ותכנון ההון מתבצע על ידי פורום ייעודי בראשות מנהל החטיבה הפיננסית ההני
  וסס על הנחות תוכנית העבודה של הבנק, וזאת החשבונאי הראשי, ומנהלי החטיבות העסקיות בבנק. תכנון ההון השוטף מב  - חטיבת מידע ודיווח כספי  

 בכפוף ליעדי ההון והמינוף ומדיניות חלוקת הדיבידנד. 
, שהינו תהליך הערכה פנימי של הסיכונים וההון המתבצע על ידי  ICAAP-שנה את מסמך ה   , מגיש הבנק בכלIIכחלק מיישום הנדבך השני של באזל  

יעדי ההון שקבע ויעדי תוכניות העבודה . הן במהלך עסקים    כולל של הבנק תואמת את פרופיל הסיכון שלו,הבנק. התהליך נועד להבטיח כי רמת ההון ה
כותי תהליכי ניהול ובקרת הסיכונים והממשל התאגידי של ניהול הסיכונים בבנק. בחודש דצמבר רגיל והן בתרחישי קיצון. בנוסף, נבחנים באופן אי

ישראל את מסמ2020 ה, שלח הבנק לבנק  כולל מספר פ2020לשנת    ICAAP-ך  ניהול    קים שנועדו לתאר את הממשל התאגידיר. מסמך זה  של 
, וההתפתחויות שחלו  2021ותיים לבנק, יעדי ההון, פרופיל הסיכון הנוכחי ובראיה לשנת  ניתוח תמציתי איכותי וכמותי של הסיכונים המה הסיכונים בבנק,

צוין כי תכנון ההון והערכת הסיכונים במסגרת מסמך  יעצמית והצגת מפת סיכונים כוללת של הבנק.    במהלך השנה בהתאם לתהליך הערכת סיכונים
 התייחסות לפרופיל הסיכון הפרטני של אגוד, כחלק מראיית הסיכון הקבוצתית.השנתי כוללים את השפעות מיזוג בנק אגוד, וכן  ICAAP -ה

 30ועד ליום  2020בספטמבר  30דימה, מיום קתכנון של שלוש שנים  ן הפנימי שבוצע לאופקהינו תהליך תכנון ההו ICAAP -החלק המרכזי במסמך ה
ד מהסיכונים, החל מדרישות הנדבך הראשון, בתוספת ההון הנדרש בגין ו, חושבה הקצאת ההון הנדרשת, בגין כל אח . במסגרת ז2023בספטמבר  

בתיק הבנקאי וכן,    : סיכוני ריכוזיות אשראי וסיכון ריביתןנים שאינם מופיעים בנדבך הראשון, כגוסיכו  בגין  הנדבך השני. הנדבך השני כולל הקצאת הון
כונים שנכללים בנדבך הראשון אך להערכת הבנק נדרשת תוספת הקצאת הון בגינם. הקצאת ההון מחושבת במצב של  הקצאות הון נוספות בגין סי

החל מביצוע תרחישים ברמה של סיכון בודד, דרך ביצוע תרחיש מערכתי וכלה   צון. תרחישי הקיצון מבוצעים במגוון שיטות,שגרה וכן בתרחישי קי
נועדו לוודא כי יש בידי הבנק כריות הון מספקות גם כנגד תרחישי איום, שהינם תרחישים בעלי הסתברות מזערית  בביצוע תרחישי איום. תרחישים אלו  

צוניים הפוגעים בכל מימדי פרופיל הסיכון של הבנק, ועלולים להשפיע על יציבותו. יהשפעה גבוהה. תרחישי האיום הינם אירועים קלהתרחשות ועוצמת  
בתרחיש איום, הינה יחס מינימלי   1את הון בגין סיכונים כגון: סיכוני מוניטין וסיכון נזילות. מגבלת יחס הון עצמי רובד  התממשותם כוללת תוספת הקצ

 . 6.5%של 
קיצון זמין הגבוה מההון הנדרש, וזאת, גם לאחר הפעלת תרחישי    ות כי לאורך כל שנות התכנון לבנק הוןע, מצבי2020תוצאות התהליך שבוצע בשנת  

 קיצון.ותרחישי איום, קרי לבנק כרית ספיגה הונית מספקת להתמודדות עם מגוון הסיכונים הכרוכים בפעילות הבנק, גם תחת אירועי 
ית האסטרטגית, והרווחיות, התוכנ  רי הגידול הצפויים בנכסי סיכוןכנון ההון תוך הבאה בחשבון של: שיעותהבנק עורך תחזית מפורטת רב שנתית ל

 , יעדי ההון והמינוף, שולי ביטחון נאותים וגורמים נוספים.מדיניות חלוקת הדיבידנד
שות, וזאת לצורך עמידה ביעדי  זית ובהתאם לצורך מעדכן את התחזית ובוחן פעולות נדרחשוטף אחר התוצאות בפועל אל מול התב באופן הבנק עוק

 ההון שנקבעו.

 לתנודתיות  הנתונים הון רכיבי

 הגורמים בגין ,היתר בין  ,לשינויים נתון הבנק הון .הבנקים  על  הפיקוח של  המזעריות ההון בדרישות לעמוד במטרה ההון הלימות יחס את מנהל  הבנק

 :להלן  םיהמפורט
 .'וכד פרישה ,תמותה שיעורי :כגון אחרות אקטואריות הנחות או הבנק התחייבויות לחישוב הריבית בשיעור משינויים כתוצאה אקטואריים שינויים -
 ית.השפעת שינויים בקרנות ההון מאגרות חוב זמינות למכירה כתוצאה משינויים בשיעורי הריב -

 על יתרות נכסי הסיכון של הבנק.  ןהשפעת שינויים באינפלציה ובשערי חליפי -

 דים ישראליים, המבוסס על דירוג המדינה. השפעת שינוי בדירוג מדינת ישראל על משקל הסיכון הניתן לתאגי -
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 :2020בדצמבר  31 ליום  1 רובד עצמי הון יחס  על השינויים השפעות  ניתוח להלן

 

  השינוי השפעת 
 מיליוני שקלים חדשים   100-ב

 1בהון עצמי רובד 

 השפעת שינוי 
 מיליארדי שקלים חדשים  1-ב

 בסך נכסי הסיכון 

 0.05% 0.05% בנק )בנתוני המאוחד( 

 

 גיוס מקורות הוניים

וכוללת יעדים לגידול בתחומי הפעילות השו במסגרת תוכנית העבודה של הבנק, הנקבעת על ידי הדירקטוריו ים, מתבצעת הערכה של השפעת נן 
ההון. בהתאם לכך, נקבעת, במקביל ליעדים העסקיים וליעדי הרווחיות,  העמידה ביעדים על היקף נכסי הסיכון של הבנק, וכתוצאה מכך על יחס הלימות  

 .הון תאם להנחיות שקבע הדירקטוריון בדבר הלימותנית לגיוס מקורות הוניים לצורך שמירה על הלימות ההון, בהתוכ
(, צפויה להביא לכך שיחס ההון הכולל לא יפחת מיחס ההון  CoCo  - גיוס כתבי התחייבויות נדחים מותנים   התוכנית )הכוללת בין היתר, וככל שיידרש,

כהגדרתו בחוק ניירות   ,. מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד2020בר  בדצמ  31ליום    12.18%הנדרש על ידי המפקח על הבנקים, בשיעור של  המזערי  
ות שלא להתממש  , המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים )להלן ביחד: "הנחות"( שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלול1968-התשכ"ח  ערך,

 בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד. 

מיליוני שקלים חדשים   400- מיליוני שקלים חדשים בתמורה ל 400, בערך נקוב של  CoCoמותנים מסוג  בי התחייבות נדחיםר הנפקת כתלפרטים בדב 
 התפתחויות במקורות המימון בדוח הדירקטוריון וההנהלה.  , ראה פרק2020בחודש דצמבר 

 IIIבאזל 

כפי שעודכנו, על מנת להתאימן    מדידה והחלימות הון  בנושא  201-211ראות ניהול בנקאי תקין מס'  ומיישם הבנק את ה  2014בינואר    1החל מיום  
 . IIIלהנחיות באזל 

 בחישוב דרישות ההון הרגולטורי, בין היתר, בכל הקשור ל: קבעו שינויים משמעותיים  IIIהוראות באזל 

 פיקוחי ההון הרכיבי  -
 ות יניכויים מההון והתאמות פיקוח  -
 טיפול בחשיפות לתאגידים פיננסיים -

 בגין חובות פגומים טיפול בחשיפות לסיכון אשראי -

 CVAבגין סיכון  הקצאת הון -

 
ההון   –  ןובנושא מדידה והלימות ה  299נקאי תקין מספר  ההוראות בוצע באופן מדורג בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהוראות ניהול בהיישום של  

ולקבוע תקופת מעבר עד ליישומן    IIIהוראות מעבר, וזאת על מנת לאפשר עמידה בדרישות החדשות של ההון הפיקוחי במסגרת יישום באזל    –הפיקוחי  
חי בהתאם לה בהון הפיקול מההון, וכן למכשירי הון שאינם כשירים להכ   המלא. הוראות המעבר מתייחסות בין היתר, להתאמות הפיקוחיות והניכויים

כשירות  לקריטריונים החדשים שנקבעו בהוראות באזל. בפרט, בהתאם להוראות המעבר, ההתאמות הפיקוחיות והניכויים מההון וכן זכויות המיעוט שאינן  
ההון שאינם כשירים . מכשירי 2018 בינואר 1ועד ליום  2014בינואר  1החל מיום בכל שנה,  20%להיכלל בהון הפיקוחי נוכו מההון בהדרגה בשיעור של 

. החל מיום  2022בינואר    1נוספים עד ליום    10%-ובכל שנה עוקבת מופחתת תקרה זו ב  2014בינואר    1ביום    80%עוד כהון פיקוחי הוכרו עד לתקרה של  
 וחיות והניכויים מההון הרגולטורי  הסתיימו הוראות המעבר בנוגע להתאמות פיק 2018בינואר  1
 

 מזעריחס הון ידרישת 
בנקאי תקין  ניהול בהוראות ששולבו וכפי על הבנקים הפיקוח ידי-שפורסמו על כפי III באזל על פי כללי הון והלימות מדידה הוראות את מיישם הבנק

וכן על יחס הון כולל   9%יפחת משיעור של   זערי, שלאמ 1רובד  על יחס הון עצמיבהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים, מחויב הבנק לשמור . 201-211
של רכיבי הסיכון בנכסיו המאזניים ובסעיפים החוץ מאזניים. אופן החישוב של סך ההון  מתווספת  לסך המשוקלל    12.5%מזערי שלא יפחת משיעור של  

 ושל סך רכיבי הסיכון מפורט בהוראות. 
 הדיווח. למועד לדיור ההלוואות מיתרת 1%המבטא  עוריבש הון התווספו דרישת אלה  סיםליח

בעניין "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה   250פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2020במרץ  31ביום 
לך העסקים הרגיל, בנקודת אחוז  ים לעמוד בהם במהשיים שהבנקים נדרהבנקים את יחסי ההון המזער )הוראת שעה(", במסגרתה, הפחית הפיקוח על  

לית אחת, כל עוד הוראת השעה בתוקף. זאת, תוך ציפייה כי הבנקים יעשו שימוש בעודפי ההון, אגב הפחתת דרישות ההון, כדי לתמוך בפעילות הכלכ 
ורכישה עצמית של מניות,   נדרבות חלוקת דיבידלך מטרות אחרות,  ית והמגזר העסקי, ולא לצורבמשק, לטובת הגדלת האשראי ולתמיכה במשקי הב

מיתרת ההלוואות   1%, לפיו דרישת ההון הנוספת בשיעור המבטא  250פורסם עדכון נוסף להוראה    2020באפריל    27כל עוד הוראת השעה בתוקף. ביום  
 ת המשבר.  פאשר יועמדו בתקו ורלדיור, לא תחול על הלוואות לדי

חודשים עד ליום   6פורסם עדכון נוסף להוראה, במסגרתו הוארך תוקף ההקלות שניתנו בהוראת השעה לתקופה נוספת של  2020בספטמבר  16 ביום
יחסי  שם נוספים, ובלבד  חודשי  24משיך ההקלה לחול  , וכדי לאפשר לבנק לחזור ליחסי ההון המזעריים עם תום תוקף הוראת השעה, ת2021במרץ    31

 ו מיחסי ההון במועד תום תוקף ההוראה או יחסי ההון המזעריים שחלים על התאגיד הבנקאי טרם הוראת השעה, הנמוך מביניהם. ההון לא יפחת
בדצמבר    31ום  הלוואות לדיור, ליהמיתרת    1%בשיעור  צירוף דרישת ההון הנוספת  המזערי שנדרש הבנק לעמוד בו ב  1רובד    עצמי  בהתאם לכך יחס הון

 )אליהם יתווספו שולי ביטחון נאותים(. 12.18%ויחס ההון הכולל המזערי לא יפחת משיעור של  8.68%, לא יפחת משיעור של  2020
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 רכישת בנק אגוד

בה נרכשו מניות בנק   ן בנק מזרחי טפחותי : "בנק אגוד"( לב ק אגוד לישראל בע"מ )להלן הושלמה העסקה בין בעלי השליטה בבנ  2020בספטמבר    30ביום  
 אגוד שבידי בעלי השליטה, בתמורה להנפקת מניות של מזרחי טפחות.

 ו. לדוחות הכספיים.  25לפרטים נוספים ראה ביאור  

 . הבדוח הדירקטוריון וההנהל לדוחות הכספיים וכן פרק דיבידנד 24לפרטים בדבר מדיניות הדיבידנד ראה ביאור 
 
 

 יחס המינוף 
 

שנקבעו בחודש    בנושא יחס מינוף, המאמצת את המלצות ועדת באזל לעניין יחס המינוף   218הבנק מיישם את כללי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  
 . 2014ינואר 

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

 על בסיס מאוחד.    5%- ינוף שלא יפחת מ ביחס מ על פי ההוראה, תאגיד בנקאי נדרש לעמוד  
 

 מתבצע כחלק מניהול ההון במסגרת פורום ניהול ותכנון ההון.   ניהול יחס המינוף 
 

 . 2019בדצמבר    31ביום    5.55%, לעומת  5.19%הינו    2020בדצמבר    31של הבנק ליום    יחס המינוף 
 

הקורונה )הוראת  ות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס  מ הבנקים חוזר בנושא "התא פרסם הפיקוח על    2020בנובמבר    15ביום  
ההוראה מיום  לפני השינוי. תחילתה של  5%על בסיס מאוחד לעומת   4.5% - לא יפחת מ  יחס המינוף  , במסגרתה 250שעה(" לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקין 

חודשים ובלבד שיחס המינוף לא יפחת מיחס המינוף במועד    24. לאחר תום תוקף ההוראה תמשיך ההקלה לחול עוד  2021  ץ במר   31פרסומה ותוקפה עד ליום  
 יחס המינוף המזערי שחל על התאגיד הבנקאי טרם הוראת השעה, הנמוך מביניהם. ום תוקף ההוראה או  ת 

 לים חדשים(: וני שקי)במיליחס המינוף  לבין מדידת החשיפה לצורךהשוואה בין נכסים במאזן 

 2019בדצמבר  31ליום  2020בדצמבר  31ליום  

 273,244 360,140 סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

 687 (425) נגזריםהתאמות בגין מכשירים פיננסיים 

 - - ן ניירות ערך והתאמות בגין עסקאות מימ

 22,496 26,875 התאמות בגין פריטים חוץ מאזניים 

 1,352 1,780 התאמות אחרות

 297,779 388,370 המינוףחשיפה לצורך יחס 
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 המשך:  -הרכב החשיפות ויחס המינוף )במיליוני שקלים חדשים( 

 

 2019בדצמבר  31 ליום 2020בדצמבר  31ליום  

   חשיפות מאזניות 

 271,204 355,505 במאזן נכסים

 ( 87) ( 314) 1סכומים בגין נכסים שנוכו בקביעת הון רובד 

 271,117 355,191 סך חשיפות מאזניות 

   חשיפות בגין נגזרים 
 1,515 3,694 עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים

 1,691 1,819 נגזרים כל העסקאות בגיןוטנציאלית עתידית הקשורה לסכומי תוספות בגין חשיפה פ

בהתאם להוראות ביטחונות שניתנו בגין נגזרים, שנוכו מהנכסים במאזן ( gross-upגילום )
 - - הדיווח לציבור

 ( 254) ( 1,866) ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות בנגזרים

 - - די הלקוח ישל חשיפות מסחריות שסולקו על מרכזי פטורה רגל צד נגדי 

 276 257 סכום נקוב אפקטיבי מתואם של נגזרי אשראי שנכתבו 

 - - נקובים אפקטיביים מתואמים וניכוי תוספות בגין נגזרי אשראי שנכתבוקיזוזים 

 3,228 3,904 סך חשיפות בגין נגזרים 

   חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך 
סקאות  ערך )ללא קיזוזים(, לאחר התאמות בגין ע נכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות

 938 2,400 שמטופלות כמכירה חשבונאית

סכומים שקוזזו של מזומנים לשלם ושל מזומנים לקבל מנכסים ברוטו בגין עסקאות מימון  
 - - ניירות ערך

 - - סי מימון ניירות ערך חשיפת סיכון אשראי של צד נגדי מרכזי בגין נכ

 - - ות כסוכן אחשיפות בגין עסק

 938 2,400 סך חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך 

   חוץ מאזניות אחרות חשיפות 
 78,157 97,326 חשיפה חוץ מאזנית בערך נקוב ברוטו 

 ( 55,661) ( 70,451) התאמות בגין המרה לסכומים שווי ערך אשראי 

 22,496 26,875 ים פריטים חוץ מאזני

   הון וסך החשיפות
 16,520 20,137 1 רובד הון

 297,779 (1)388,370 סך החשיפות 

   יחס מינוף 
 5.55% 5.19% 218המינוף בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין יחס 

 5.00% 4.50% יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי מפקח על הבנקים

 
 

  14.3%-בהשוואה לגידול של כ  13.7%-בכשים בגין בנק אגוד. הגידול השנתי בסך החשיפות, ללא אגוד, מסתכם  דדי שקלים ח מיליאר  49.8-כולל סך של כ  2020  בדצמבר  31סך החשיפות ליום   (  1)
 בסך כל המאזן, ללא אגוד. 
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 סיכון אשראי 
 
 

הם מותאמים לאופי הפעילות בבנק(,  ש , כאשר מבנה הפרק וסדר הנושאים )תוך  FSB- ה פרק זה דן בסיכון האשראי בהתאם לדרישות הגילוי של ועדת באזל ו 
 הדרישות. ם בהתאם לאותן  גם ה 

 (.  CVAשל צד נגדי להלן כולל גילויים איכותיים וכמותיים על דרישת ההון בגין סיכון זה והתאמה לדרישות ההון בגין סיכון אשראי )   פרק סיכון אשראי 

 ( CRA)  מידע כללי על איכות סיכון אשראי

הוא הסיכון שלווה, או צד נגדי, של הבנק לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. סיכון האשראי הוא סיכון מהותי בפעילותו של הבנק. סיכון  סיכון אשראי
, הנובעים מחשיפת יתר ללווה/קבוצת לווים ולענפי משק  הנובע מפעילותו של הלקוח, סיכוני ריכוזיותזה מושפע ממספר גורמים עיקריים: סיכון עסקי  

ם, סיכוני  סיכון ריכוזיות גאוגרפית, סיכון הנובע משינויים אקסוגניים הנוגעים בעיקר לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית של הלווה, סיכונים סביבתיי
נים נוספים  . כמו כן, לסיכון זה יש קשרי גומלין עם מספר סיכויים, שלהתממשותם יש השלכות על סיכוני האשראאשראי בחוץ לארץ וסיכונים תפעולי

 כגון, סיכון השוק והריבית, סיכון הנזילות, סיכוני ציות וסיכונים נוספים. 
המערכת הבנקאית עוסקת בהם. בהתאם, החלק תחום האשראי נמצא בליבת הפעילות הבנקאית, ולפיכך, הינו הסיכון העיקרי מבין סוגי הסיכונים ש

 אי. י של ההון המוקצה בנדבך הראשון, נובע מסיכון האשררהא

 מטרות ומדיניות ניהול סיכון אשראי
  קמעונאיתל הרכב תיק האשראי, המוטה פעילות  יציב ושמרני, וזאת, בין היתר, בש  קבוצת מזרחי טפחות הינה קבוצה בנקאית בעלת פרופיל סיכון אשראי

גית החמש שנתית של הבנק אשר פורסמה בחודש נובמבר  מפעילות האשראי שלה. בהתאם לעקרונות התוכנית האסטרט  75%-ומשכנתאות, המהווה כ
לתוכנית האסטרטגית  זרים העסקיים.  להגברת המיקוד והרחבת הפעילות במג, פועל הבנק לשמירה וביסוס מעמדו כמוביל בתחום הקמעונאי, וכן  2016

 האשראי, רמת הסיכון והמיקוד העסקי בסגמנטים השונים.   השפעה מהותית על אופי פעילות   של הבנק, 
ת של הבנק ליצירת רווחים ומקסום  מדיניות ניהול סיכוני האשראי שואפת ליצור איזון בין הרצון למזער סיכונים למינימום האפשרי, לבין תכליתו הבסיסי

ם הכלכליים  את, תוך התחשבות בגורמים משפיעים כגון: הסביבה הרגולטורית, תנאי השוק, התנאיזלקוחות.  ווחים אלו, באמצעות העמדת אשראי לר
 הכלליים, סוג המוצרים והתנהגות הבנקים המתחרים.

מטרה ב בקרה עליו,  ת אשראי ולניהול תיק האשראי וה בה נקבעו עקרונות וכללים להעמד ק,  דירקטוריון הבנק אחראי להתוות את מדיניות האשראי של הבנ 
שרים ניהול מבוקר של הסיכונים הכרוכים במתן אשראי ללווים, הן ברמת הלקוח לשמר את איכותו, ולמזער את הסיכון הגלום בו. עקרונות וכללים אלה מאפ 

ת מדיניות האשראי של הבנק, אחת א. דירקטוריון הבנק מאשר  עד לרמת התיק כולו וסקטורים עסקיים    הבודד וקבוצת הלווים, והן ברמה של ענפי משק 
מדיניות האשראי כוללת,   לאורך השנה נבחן הצורך בעדכון המדיניות לאור התפתחויות בסביבה העסקית בה פועל הבנק ובה פועלים לקוחותיו. , ו לשנה 

שראי, המבטיחה כי רמת ריכוזיות האשראי א כוזיות ה האשראי של הבנק, ובהם: מדיניות רי נים בסיכונים הרלוונטיים לפעילות  מסמכי מדיניות נוספים הד 
ת לניהול וניטור , הקובעת את העקרונו ובניירות ערך   דיניות פעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזריםשל הבנק מנוהלת ומנוטרת ברמה שוטפת, מ 

הביטחונות הקובעת את העקרונות הנדרשים לשם ניהול ביטחונות הלקוחות, מקדמי   ת, מדיניו לים במכשירים נגזרים ובניירות ערך לקוחות הבנק הפוע 
 ביטחון הנדרשים לפי סוגי עסקאות וגורמי סיכון שונים, ומדיניות הסיכונים הסביבתיים.ה 

שליטה של הבנק על סיכון    ום שיאפשרם בבנק לעקוב, לנטר ולנקוט באמצעיר רבדים, ומחייב את הגורמים השוניהסיכון בתחום האשראי מורכב ממספ
 . ת בגורמי הסיכון המרכזייםזה. לפיכך, הגדיר הבנק מגבלות כמותיות שונות לפעילו

 המודל העסקי
בית, הבנק מנהל את פעילות האשראי במספר מגזרים שהעיקריים שבהם:   קטנים.  ועסקים  משכנתאות, בנקאות עסקית, בנקאות מסחרית, משקי 

היקפי האשראי הנדרשים להם וביחידה הארגונית האחראית לטיפול בכל אחד ם למאפייני הלקוחות, סוגי האשראי ואהמגזרים נבדלים ביניהם בהת
, אשראי קמעונאי לות סחר חוץ וחשיפה מפעילות במכשירים נגזריםמהמגזרים. האשראי למגזרים אלו, כולל העמדת אשראי עסקי, לרבות אשראי לפעי

 פיקוחיים בדוח הדירקטוריון וההנהלה.  ת מאפייני הלקוחות בכל אחד ממגזרים אלו ראה גם פרק מגזרי פעילותט אודוולפיר  .ומשכנתאות

 חטיבות, הכפופות למנהל הכללי, כמפורט להלן:  מבנה קווי העסקים בתחום האשראי מושתת על שתי

המשכנתאות, ופעילותם של לקוחות עסקיים  ראי הבנקאי של לקוחות פרטיים לרבות תחום  שבחטיבה זו מרוכזת פעילות הא  -הקמעונאית   ההחטיב -
 קטנים. סניפי הבנק ומרכזי העסקים פועלים אף הם במסגרת חטיבה זו באמצעות שבעה מרחבים.

 י והנדל"ן( בגודל בינוני ומעלה. ו נקאיות של לקוחות עסקיים )לרבות מענף הבינ בחטיבה זו מרוכזות מרבית הפעולות הב   - החטיבה לבנקאות עסקית   -

הפעילות הבינלאומית בחוץ לארץ כפופה לחטיבה העסקית    – הפיננסית בין שתי החטיבות   פוצלה פעילות לקוחות החטיבה  2021בראשית שנת   -
 ושבי החוץ כפופה לחטיבה הקמעונאית. והפעילות של סניפי בנקאות פרטית בינלאומית בישראל המשרתת ת של הבנק.
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 להלן התייחסות למודל העסקי לסוגי האשראי השונים: 

 הלוואות לדיור

  – ה  תחום הלוואות הדיור הינו בעל משקל מהותי מכלל סיכון האשראי של הבנק, אך יחד עם זאת, תחום זה מאופיין בפיזור גבוה וברמת סיכון נמוכ
בשל פיזור רחב של לווים, המשתייכים לענפי , לאור התממשות משבר הקורונה.  2020מהלך שנת  ב נונית. רמת הסיכון עלתה מרמת סיכון נמוכה  בי

י נכס וביטוחי  נמוכים יחסית, פיזור גיאוגרפי נרחב של הנכסים המשועבדים ושימוש במפחיתי סיכון שונים ובינהם ביטוח  שק השונים, שיעורי מימוןהמ
הלוואה באמצעות מדיניות הבנק בתחום המשכנתאות מבוססת על גישה פרטנית להגבלת הסיכון הספציפי בכל   בתחום.  חיים, למזעור סיכוני האשראי

ריבית, שיעור  בחינת מאפייני סיכון שונים. מאפיינים אלה כוללים בדיקת טיב הלווים ויכולתם לעמוד בהחזרים השוטפים גם בתרחישים של שינוי ב
ן ערבים להלוואה,  משק הבית, בדיקת נתוני העסקה ושיעור המימון. לעיתים דורש הבנק את קיומם של חיזוקים, כגו  ההחזר ביחס להכנסה הקבועה של

 יכולת החזר מוכחת שאינה מבוססת על הכנסה שוטפת של הלווה, וחיזוקים נוספים אחרים.

תחשב בגורמי הסיכון המרכזיים. גורמים אלה נבחנים מעת  הר, בי מגבלות שונות על פעילות האשראי לדיוהבנק קבע במסגרת מדיניות סיכוני האשרא
הצורך, קרי, על פי פרופיל הסיכון של תיק המשכנתאות בפועל ומגמת התפתחותו והוראות רגולטוריות של  על פי    לעת ובהתאם מתווספות מגבלות

דר במספר רב של מדדי סיכון הבוחנים היבטי סיכון  גיאבון הסיכון של הבנק בתחום המשכנתאות המובנק ישראל. מגבלות אלה מהוות כמכלול את ת
מת הביצועים השוטפים והתיק הכולל. מדדים אלה כוללים, בין השאר, את שיעור המימון בהלוואה, מיקום הנכס )סיכון גיאוגרפי(,  וריכוזיות בר  אשראי

הלוואה, תמהיל המסלולים בהלוואה, סוג הנכס, איכות המסמכים, ריבית נורמטיבית, הי, יחס החזר מהכנסה, מטרת ההלוואה, תקופת  מדדי איכות האשרא
 י ומגבלות צולבות על שילוב של מספר פרמטרים. עושר פיננס

מעונאית, החטיבה לבקרת סיכונים וגורמים  הבנק מבצע באופן שוטף פעילויות לבקרה ולניהול הסיכון הגלום באשראי לדיור, באחריות החטיבה הק
מיקום גאוגרפי וגורמי סיכון נוספים(, אמידת הסיכון  , יחס החזר,  LTVפים בבנק. פעילות זו כוללת גם ניתוח התיק לפי גורמי הסיכון הטמונים בו )סנו

  וטנציאל ההפסד במקרה של כשל, וביצוע מגוון בתיק במודל מתקדם לדירוג אשראי לדיור הכולל דירוג לכל הלוואה וחישוב ההסתברות לכשל ופ
, ובעיקר, השפעת שינוי בשיעור האבטלה, שינויים  תרחישי קיצון, הבוחנים את השפעת השינויים בגורמים המאקרו כלכליים על רמת הסיכון של התיק

 .במחירי הדיור ושינויים בשיעור הריבית 

נוטלי חן אשראי לדיור כנמוך, זאת כתוצאה מפיזור רכאמור לעיל, הבנק מעריך את פרופיל הסיכון הגלום במת גיאוגרפי של  ב של לקוחות, פיזור 
ים של טיב הלווים ושל יכולת ההחזר שלהם וגיבוי האשראי בביטחון הנכסי. אך לאור התממשות האשראי, מינוף נמוך באופן יחסי, נהלי בדיקה מעמיק

 בינונית. –כון לנמוכה משבר הקורונה ואי הוודאות המתמשכת העלה את רמת הסי

בע. בפרט, מתבצע ניטור זה של תיק המשכנתאות, ואת התפתחותו לאורך זמן, לנוכח תיאבון הסיכון שנקף את פרופיל הסיכון  טהבנק מנטר באופן שו
טוריון. מניטור זה עולה כי במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק, המוצג ונדון בהנהלת הבנק, בוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ובדירק

מון, יחס החזר להכנסה, שיעורי  בילים, ממשיכים להיות יציבים ולהימצא ברמה נמוכה יחסית. מדדים אלה כוללים את שיעורי המיומדדי הסיכון המ
יצוין, כי שיעור המימון הממוצע    האובליגו בכשל, ובפרט שיעורי הפיגור בהלוואות חדשות )בנות שנה(, נתון המצביע על איכות החיתום הגבוהה בבנק.

ראה הרחבה   -עת מתן האשראי  )שיעור המשקף את שיעור המימון ב  53.4%-( עומד על כ2020כנתאות של הבנק )לסוף חודש דצמבר  ש של תיק המ
על השינויים בערכי הנכ והמימון ה"אמיתי" בתיק, זאת, בהתבסס  פי אומדן הלשכה  להלן(. הבנק אומד, בנוסף, את שיעורי המימון הנוכחי  סים על 

וי ההלוואות, מפירעונות שוטפים  אל מול יתרות התיק הנוכחיות. שיעורים אלה נמוכים משיעור המימון המקורי, עקב הירידה בשו  ,המרכזית לסטטיסטיקה
ל ההפסד לבנק בגין תיק והעלייה המצטברת במחירי הדיור, הגלומה במלאי המשכנתאות בתיק. נתונים אלה מחזקים את הערכת הבנק כי פוטנציא

משכנתאות שלו בתנאי קיצון,  ש קיצון של ירידה מהותית במחירי הדיור, הוא נמוך. בנוסף, בוחן הבנק באופן סדיר את תיק היהמשכנתאות, גם בתרח
מוכה וכי פוטנציאל הנזק כולל תחת שינוי מהותי בתנאי המאקרו, במספר מתודולוגיות. תוצאות מבחני הקיצון מצביעות כי רמת הסיכון של התיק נ 

 במשק הינו נמוך. מאירוע קיצון חמור

 
 ין היתר:כוללים ב האמצעים לניהול הסיכון בהלוואות לדיור

 נבחנות ומאושרות בתהליך הכולל את הרכיבים הבאים: הלוואות לדיור -תהליך חיתום  -
ר. הקריטריונים לאישור ר של הבנק בתחום האשראי לדיובלידי ביטוי את הניסיון המצט  הבנק, ומביאיםקריטריונים הנקבעים בנהלי   -

מהות העסקה, טיב הלווה ויכולת ההחזר שלו, הבטוחה הנכסית המוצעת, לרבות הערכות לגבי סיכוני הלוואה הכוללים בין היתר את:  
 אשראי באזורי הארץ השונים והערבים.

 לנתונים בבקשת האשראי ולסיכון הגלום בה. םלאשר הלוואה נעשית בהתא ביעת הגורם המוסמךק -סמכויות אשראי  -

מודל אשר פיתח הבנק על בסיס ממצאים אמפיריים מהעבר לצורך דירוג סיכון פרטני   -מודל לקביעת פרמיית סיכון דיפרנציאלית   -
 ללווה. 

פעולות על פי הרשאות   יתר: וידוא שלמות הנתונים, בקרות על ביצועהבקרות כוללות בין ה  -בקרות מובנות במערכת לביצוע הלוואות   -
 ומנגנון לניתוב תהליכים. 

 ם הדרכות להכשרה, לפיתוח ולשיפור הידע של כל הגורמים העוסקים במתן האשראי לדיור. הבנק מקיי -הדרכה בתחום המשכנתאות  -

עם הסיכונים הנובעים   שכנתאות והצעדים שיש לנקוט על מנת להתמודדבכנסים אלו נסקרות בהרחבה ההתפתחויות בשוק המ   -כנסים מקצועיים   -
 מהתפתחויות אלו

הבנק פועל לזיהוי ולאיתור מוקדם ככל האפשר של תבחינים המעידים על ירידה בכושר    -מעקב שוטף אחר מצב לווים ותיק האשראי לדיור   -
ת בקרות פנימיות  ואי. הבנק מפעיל סוגים שונים של בקרות, לרבהפירעון של הלווים, על מנת לאתר מוקדם ככל האפשר מצב של כשל אשר

 שוטפות בסניפים, במרחבים ובמטה.
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 :הסיכון בהלוואות לדיור המערך הארגוני של ניהול ובקרת

כלוסיות מיוחדות. בנוסף, מבוצעת  המחלקה כוללת צוות עובדים מקצועי ומתמחה אשר מאשר הלוואות מורכבות או של או  – מחלקת חיתום ובקרה   -
תיקים אלו נבדקים על ידי המערך המשפטי  קים חריגים )כגון עסקאות בין בני משפחה, סכומים גבוהים ועוד( באופן שהביטחונות ביבקרה על ת

 .)בנוסף לבחינת התיק בסניפים( וזאת כהשלמה לאישור שמתבצע במקרים אלו, על ידי מחלקת חיתום ובקרה
 ( לאוכלוסיית המשכנתאות. LGD(, וכן לשיעור ההפסד בהינתן כשל )PD)מודלים לכימות הסתברות הכשל   -ת ג משכנתאומודל דירו -
למרכז מועברים תיקי ההלוואה בטרם הביצוע. תיקים אלו נבדקים במרכז על מנת לוודא שבוצעו    -הבחינה הארצי בחטיבה הקמעונאית  מרכז   -

 ההלוואה.  בנק, הרגולציה וההנחיות שנתנו על ידי מאשרבסניף הפעולות הנדרשת בהתאם לנהלי ה

 .ם שונים של אירועים המתרחשים במהלך חיי הלוואה המחלקה מטפלת בסוגי   -מחלקת ניהול משכנתאות בחטיבה קמעונאית   -

 מטפל בכל הקשור לתהליכי גביית חובות מלווים המפגרים בתשלומיהם, ובתהליכי מימוש נכסים.  -מערך הגבייה  -
 ולהקטנת הפיגורים.  תהפורום קובע יעדים לטיפול בחובו -ם פיגוריפורום  -
 הביטחונות בתיקים לא סטנדרטיים ובהלוואות בסכומים גבוהים.כחלק מתהליך החיתום, נבדקים  -החטיבה המשפטית  -
ן של תיק הבנק לנוכח תיאבון  האגף לבקרת סיכונים מנטר את איכות תיק האשראי בבנק ואת התפתחות פרופיל הסיכו  -החטיבה לבקרת סיכונים   -

 מבצע מבחני מצוקה על תיק המשכנתאות של הבנק. והסיכון שנקבע 
הפורום מקדם נושאים כגון בחינה והמלצה על עדכונים במדיניות האשראי, אשר כוללים בין היתר שינויים    – שראי וריכוזיות אשראי  פורום ניטור סיכוני א  -

 כוני האשראי ונושאים רלוונטיים נוספים לניהול הסיכון. י יהול סיכוני אשראי ותיקוף מודלים לאמידת ס בתיאבון הסיכון, עדכון מתודולוגיות לנ 
תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתחום האשראי לדיור כוללת, בין היתר, התייחסות לבדיקת הגורמים העוסקים באישור,    -ית  ביקורת פנימ -

 ביצוע, תחזוקה ובקרה על האשראי. 

 י ונדל"ןלבינו לוואות ה

ו, וכן בהיקפים נמוכים בחטיבה הקמעונאית. כיב משמעותי בפעילות האשראי של חטיבה ז הלת בחטיבה העסקית ומהווה ר ו פעילות האשראי בענף זה, מנ 
ניות. כמו כן, מתבצעת הקצאה מבוקרת בנייה נעשה תוך התמקדות בעיקר בענף הבנייה למגורים באזורי הביקוש במרכז הארץ וברמות מחירים בינו  מימון

ן האשראי ון בין אזורים גיאוגרפיים, גם בהתאם לביקושים הרלוונטיים. במתן אשראי לבנייה מתמקד הבנק בשיטת הליווי הפיננסי )ליווי סגור(. מת מ של המי 
מדיניות   ל סקטור הנדל"ן והבנייה. כמו כן, קבע הבנק במסגרת הליווי הפיננסי מבוצע רק במרכזי העסקים ובסניפים בעלי התמקצעות בנושא, ובפיקוח ש 

 ועסקאות נוספות.  38וכללים למימון עסקאות נדל"ן מסוגים אחרים כגון מימון נדל"ן מניב, קבוצות רכישה, פינוי בינוי, תמ"א  
בעסקאות נדל"ן על ידי הבנק, תפעול בסקטור נדל"ן פועלת יחידת בקרה ייעודית אשר מבצעת בקרה ובחינה של היבטים שונים בכל הקשור לטיפול  

 סניפים מתמחי הנדל"ן. בנוסף מבצעת היחידה בקרה ובחינה בתחום הנדל"ן המניב ומבצעת בקרות בתחום קבוצות רכישה. ב האשראי  
אחר פרויקטים    ן פועלת מערכת מחשוב לבקרה וניהול פרויקטים סגורים המנוהלים בסקטור. המערכת מיועדת לליווי ולמעקבבסקטור בנייה ונדל"

 . שיפור השליטה על תיק הנדל"ן ותחזוקת הפרויקטים ,סגורים, ביצוע שחרורי כספים
 ק בתהליך קבלת ההחלטות למתן ליווי פיננסי לפרויקטים השונים.במימון ענף הבנייה והנדל"ן נעשה שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים המסייעים לבנ 

 חטיבה העסקית כוללת: פעילות האשראי בסקטור בינוי ונדל"ן ב 

פרויקט בנייה מוגדר כתהליך הכולל את כלל הפעולות הנדרשות לצורך הבנייה והמסירה )פיזית ומשפטית(   -  טת הליווי הסגוריליווי הקמת פרויקט בש
 יחידותיו לרוכשי הזכויות בהן.של המבנה על 

ה של מעורבות גבוהה של הגורם המממן שיבשיטת הליווי הפיננסי. השיטה מבוססת על גפרויקטים בשיטת הלווי הסגור משתמש הבנק    לצורך מימון
וניתוב   ניהולו הפיננסי  . הגישה הינה שליטה על מקורות ושימושי הכספים לתשלום בגין השימושים הנדרשים להקמתובפרויקט, לרבות שליטה על 

היות במעקב רציף אחר התקדמות  ל יזם הרלוונטי. דבר זה מאפשר לבנק המלווה,  הפרויקט הספציפי, תוך הפרדתו משאר הפרויקטים הנבנים בידי ה
ישה זו, שומר הבנק על הזכות להשלמת  הבנייה והמכירות, תוך ניתוח הסיכונים בפרויקט בכל שלב, שיטה המפחיתה את הסיכונים בפרויקט. על פי ג

 ים. הפרויקט במקרה של כשל )כניסה לנעלי היזם( ומסירת הדירות לרוכש
ישי קיצון, המופעלים על כל פרויקט המלווה בסקטור נדל"ן מנגנוני בקרה ומקדמי הגנה המשקפים תרח תככלל, מצמצם הבנק את הסיכונים, באמצעו

 באופן שוטף.

מאפשר חידוש התחדשות עירונית, הינה תהליך הנעשה בדרך כלל באזורים ותיקים, שם מצב המבנים והתשתיות ירוד. התהליך    -  עירונית התחדשות  
 ים, הנמצאים בסמיכות. במסגרת זו פועל הבנק בשני מסלולים: נוריענון מבנה בודד או מספר מב

ונבנים מבנים חדשים במקומו. במסגרת זו חותמים הדיירים על הסכם עם היזם, במסגרתו במסלול זה, נהרס מתחם ישן קיים,   - מסלול פינוי בינוי   -
ו הקודמת, כשאת הדירות הנוספות הוא מוכר בשוק החופשי. זיותר. בפועל בונה היזם כמות דירות גדולה ממובטחת להם בדרך כלל דירה מרווחת  

. במקרה כזה נהרס המבנה הישן, ונבנה אחר במקומו. המבנה החדש כולל 38מ"א  יש לציין, כי ניתן לפנות למסלול פינוי בינוי גם במסגרת ת
 מוכר היזם בשוק החופשי.תוספת יחידות דיור ביחס למבנה הישן, אותן 

. התוכנית מיועדת לחיזוק מבנים שנבנו לפני שנת 2005עידות אדמה, שאושרה בידי הממשלה בשנת  חיזוק מבנים מפני רלתוכנית    -  38תמ"א   -
ת הדירות  , תוך קבלת הטבות נוספות. במסלול זה ניתן לפעול במספר צורות: חיזוק של המבנה הקיים בלבד, חיזוק המבנה הקיים הרחב1980

קומות נוספות )למכירה בידי היזם( וצורות נוספות. התכנית התמקדה בעיקר באזורי הביקוש במרכז    2ד  עהקיימות, חיזוק של המבנה והוספת  
 . 2022ענה לאזורי הפריפריה ועל רקע זאת בין היתר הוחלט על סיומה באוקטובר הארץ ולא נתנה מ

 קטים אלו. יפרוו קווים מנחים יעודיים למימון האשראי בל רקע מאפייני פעילות יחודיים אלו נקבעע
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שרותי בנייה של יחידות דיור ו/או    קבוצת רכישה היא קבוצת אנשים או תאגידים המתאגדים לצורך רכישת קרקע משותפת ולהזמנת  -  קבוצות רכישה
של יחידות   לבנייה משותפת על ידי הזמנת שירותי בנייה  שטחים בייעוד מסחרי על הקרקע. לחילופין השיטה מאפשרת לבעלי קרקע קיימים, להתאגד

 דיור ו/או שטחים בייעוד מסחרי. 

וע בצורת דמי שכירות. השקעות ורכישת נדל"ן מניב מתבצעות על עיקרון  מוגדר כנכס שניתן להשכרה, תוך כדי קבלת תזרים הכנסות קב  -   נדל"ן מניב
השקעה. על מנת לצמצם את הסיכונים קבע הבנק  הם, תוך שימוש בהון עצמי נמוך יחסית לגודל  השימוש במנוף פיננסי, המאפשר למשקיע לצבור נכסי

דחיית הקרן    -)גרייס חלקי  לוח הסילוקין, הלוואות עם מרכיב "בולט"    כללים לאיתנות פיננסית/עושר פיננסי, מיקום הנכס, תקופת האשראי, הרכב
 .ים אחריםן וכללים נוספ, כושר הפירעו, שיעור מימוןבלבד(

 שוק ההון

בהתחייבויותיו כלפי הבנק, לרבות התחייבות לכיסוי הפסדים מפעילות בשוק ההון, שהתבצעה    בשוק ההון הוא הסיכון שהלווה לא יעמוד  אירסיכון אש
 באמצעות הבנק. 

 נק. בפעילות מסחר של הלקוח בשוק ההון באמצעות ההחוב יכול לנבוע כתוצאה מכשל או הפסד מעסקאות המבוצעות על ידי 
 באמצעות הבנק.   בגין עסקאות אשראי, מכירות בחסר וחשיפה בגין פעילות במכשירים נגזרים החשיפות העיקריות לפעילות מסחר בשוק ההון הינה חשיפה  

 קריים: בפעילות לקוחות בשוק ההון באמצעות הבנק קיימים שלושה גורמי סיכון עי
 כולים להוביל ליצירת חשיפות שאין ביכולתו של הלקוח לפרוע. ק הנובע מפעולות שמבצע הלקוח או הרכב התיק של הלקוח, שי בנ ל   סיכון אשראי  -
 סיכוני ריכוזיות הנובעים מחשיפת יתר ללווה/קבוצת לווים או לסוגי פעילויות מסוימות. -

 האשראי.  שותם יש השלכות על סיכוניסיכונים תפעוליים, שלהתממ -

 האשראי בבנק. עילות מסחר שוק ההון מאושרות בהתאם למדרג סמכויותחשיפה לפהסגרות מ

ה , מסגרת למכירת ניירות ערך בשורט, מסגרת חשיפהבנק מעמיד ללקוחותיו מגוון מסגרות לצרכי פעילות מסחר בשוק ההון )אשראי כנגד ניירות ערך
 ות בביטחונות כספיים ו/או ניירות ערך.אלו מגוב ת(. חשיפובמכשירים נגזרים

הבנק מאפשר חשיפה ללקוחות העוסקים בפעילות ספקולטיבית רק אם הם בעלי ניסיון והתמחות מוכחת    - וסקים בפעילות ספקולטיבית  לקוחות הע
יטור הדוק ומצרפי אחר הפעילות וחשיפות נונות בהתאם. יחידת חשיפות שוק ההון מבצעת  בתחום, וזאת בהתבסס על פעילות מבוקרת וקבלת ביטח

 . של לקוחות אלו בבנק

בנושא ניהול פעילות מסחר של לקוחות בשוק ההון, קבע הבנק מגבלת חשיפה מצרפית ללקוחות שוק ההון   330בהתאם להוראת בנק ישראל מספר  
לות בשוק ההון ללקוח בודד. החשיפות לסיכון האשראי  ים פעילות ספקולנטית מהותית, וכן מגבלה לפעומתוכה מגבלת חשיפה מצרפית ללקוחות ע

 הטמון בפעילות מסחר של לקוחות שוק ההון, אל מול תיאבון הסיכון, מדווחות בתדירות רבעונית להנהלה ולדירקטוריון.

 אשראי מסחרי 

עסקים קטנים ומשקי בית. החלוקה למגזרי   , יקריים בהם: עסקים גדולים, עסקים בינונייםהבנק מנהל את פעילות האשראי העסקי במספר מגזרים שהע
 האשראי נתמכת על ידי המבנה הארגוני של הבנק.  פעילות
 דים ולוועדות קיתפ לבעלי מדרג סמכויות הסיכון. על כן, נקבע רמת מזעור האשראי המסחרי פועל תוך להעמדת הנוגע קבלת ההחלטות תהליך

מגדירות ומגבילות את הגורמים המאשרים בתחומים של היקף אשראי דירקטוריונית והדירקטוריון. הסמכויות   ועדת גלדר שונות עד  ברמות האשראי
 האשראי, היקף אשראי הפתוח, קבלת ביטחונות, קביעת איכותם ושווים וסמכויות לקביעת ריבית. 

רק    של כל מרכיבי קבוצת הלווים שאליה משתייך הלווה ולא  אי המצרפיג הסמכויות נקבע על פי היקף האשר היקף האשראי הרלוונטי לקביעת מדר 
 של הלווה הבודד עצמו. 

 אשראי, בהיקף מהותי יותר, מתקבלות למתן למנהלי סניפים ולבעלי תפקידים אחרים במערך העסקי מוענקות סמכויות למתן אשראי. מרבית ההחלטות
 יחיד. מחליט של שיקול דעתו על תשבהסתמכו הסיכון את למזער כדי אשראי, וזאת  ועדות באמצעות

הסמכויות מפורטים סכומי החשיפה, שמוסמכים לאשר, כל אחד מהדרגים העוסקים באשראי וועדות האשראי למיניהם וזאת בכפוף לנהלי הבנק בנהלי  
 האחרים לעניין מתן אשראי.

 ווי הביטחונות.זור, איכות בטחונות וסמכויות לקביעת שיביעת פאישור קבלה של ביטחונות, סמכויות לקבנוסף, נקבעו מדרג סמכויות בקשר עם 

 אשראי לעסקים גדולים ובינוניים 

רכי  אשראי לעסקים בינוניים מאופיין ברמת פיזור גבוהה יחסית מבחינת מספר הלקוחות, ענפי המשק והפיזור הגאוגרפי. המימון במגזר זה ניתן לצ
לרוב לטווח קצר, התרחבות והשקעות בפירמה שהינו לרוב במימון לטווח   זה מימון לקוחות ומלאי שהינוזר ובכלל  וההון הח  ות שוטפת תוך מימוןפעיל

מיניהן וערבויות אישיות. כמו בינוני וארוך. מימון זה נשען על מרבית סוגי הביטחונות הקיימים כגון: פיקדונות, ני"ע, ציוד, רכבים, שעבוד שוטף ערבויות ל
 ל מנת להפחית את רמת הסיכון.ש בהתניות פיננסיות בקרב לקוחות אלה עוכן, נעשה שימ

סי,  האשראי ללקוחות העסקיים הגדולים הינו לרוב ברמת פיזור נמוכה מזו של יתר המגזרים. לקוחות אלה מאופיינים בפעילות מורכבת בתחום הפיננ
וחות לאשראי הינם לרוב בטחונות  אמצעות גופים מוסדיים ובשוק ההון. הבטבוונים הן במערכת הבנקאית בארץ והן בחו"ל,  ומקורות המימון שלהם מג

 ההון.כלליים כגון שעבוד שוטף, שעבוד שלילי מלווים באמות מידה פיננסיות. לקוחות אלו פועלים במגוון מוצרי האשראי ובכלל זה גם אשראי לשוק 
 

 סקית., סקטור נדל"ן וסקטור עסקים בחטיבה העםהל באמצאות סקטור תאגידילים ובינוניים מנו האשראי לעסקים גדו 
  סקטור תאגידים בחטיבה העסקית עוסק בניהול לקוחות ובפעילות מול לקוחות קיימים שהיקף פעילותם העסקית גבוה מאוד. הסקטור פועל באמצעות 

 ארבע מחלקות עסקיות המחולקים לפי התמחות ענפית. 
 תן שירותים ייחודיים לענף זה, כפי שתואר לעיל. קר פעילותם בענף הנדל"ן תוך התמחות במיטור נדל"ן בחטיבה העסקית עוסק בלקוחות שעקס

עסקיים   מוקדים  שלושה  באמצעות  פועל  הסקטור  בינונית.  העסקית  פעילותם  שהיקף  עסקיים,  בלקוחות  עוסק  העסקית  בחטיבה  עסקים  סקטור 
 ת האשראי ללקוחות קיימים וחדשים.ידי מרכז חיתום המרכז ומטפל בכל בקשו לה גיאוגרפית )צפון, מרכז ודרום( הנתמכים עהמחולקים לפי חלוק
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ולדיווח על   לניטור, להפחתה  לזיהוי, להערכה, למדידה,  נושאות באחריות  פונקציות הבקרה החטיבתיות, הפועלות מטעם מנהל החטיבה העסקית, 
כוניות וניהול סביבת בקרה נאותה  אחריותם, וכן לניהול מערכות הבקרה המילם, בפעילויות, בתהליכים ובמערכות הנתונות  הסיכונים המובנים במוצרי

 בהקשר של ניהול סיכונים בחטיבה )להלן "הבקרה"(. 

 אחריות פונקציות הבקרה בחטיבה העסקית מתחלקת כדלקמן: 

 ם המטופלים על ידי החטיבה. נושא באחריות לבקרה על האשראי למגזרי -בקרה חטיבתית  -
 נושאת באחריות לבקרה בחטיבה העסקית במספר מישורים:   – "מטה החטיבה העסקית", שבחטיבה העסקית    אי עסקי בסקטור ר מחלקת בקרת אש  -

החטיבה העסקית. בנוסף, אחראי בקר החטיבה על ריכוז פורום  פונקציית הבקרה חטיבתית מבצעת בקרה אחר האשראי ללקוחות   -
 פי פרמטרים שנקבעו.למעקב בו דנים בחשבונות בהם יש סממן סיכון רשימת 

המחלקה אחראית על הפעלת מנגנונים ממוכנים לצורך התרעה על חשבונות ולקוחות חריגים, לרבות הסתמכות על מידע חיצוני לבנק.  -
בקרת   על  אחראית  בירור  המחלקה  לרבות  סיכון,  סימני  עם  שהוצפו  בחשבונות  הבנקאית  האשראי  הפעילות  גורמי  מול  החריגים 

 קדמי )סניפים, מרחבים, מוקדים, סקטורים(, ומעקב על הסדרת חריגים אלה. ההרלוונטיים בקו 

זו   פעילות של המיוחד האופי לאוראמת.   בזמן ובקרה ספציפית התמחות דורש בנגזרים הפעילות תחום  - ההון שוק חשיפות לבקרת היחידה -
העסקית או ועדות האשראי השונות,   החטיבה ידי על שא מר שהוגדרו לקוחות על בקרה ביצוע על ראיתחא ממנה. היחידה הנובעת והחשיפה

 קיום התניות ועמידה במסגרות. 
 בהוראות הציות וביצוע בקרות בנושאי ציות.מתן מענה מקצועי לעובדי החטיבה העסקית בכל הקשור לעמידה  –בקרת ציות  -
רכת דירוג תבחינים בבנק. המערכת מדרגת את כלל החובות עאמצעות מון בתיק האשראי העסקי, בין היתר ב בנק עוקב באופן רציף אחר רמת הסיכה

ב נתון זה עם שיעור הכיסוי בביטחונות, על  ג האשראי של הלקוח נקבע באמצעות תהליך קביעת הטיב העסקי של הלווה ושילושל לווה יחיד לבנק. דירו 
 אי שהועמד ללווה. מנת לתת דירוג המשקף את איכות האשר

 ם פרטיים  י אשראי לעסקים קטנים ואנש 

סקטור בנקאות מסחרית, שבחטיבה הקמעונאית, נושא באחריות לאשראי בתחום העסקים הקטנים ומשקי הבית )ללא משכנתאות(. במסגרת זו, מנחה 
ח  ולמדיניות האשראי של הבנק ולנהליו ותוך פיתהמרחבים והסניפים בכל האמור לפעילויות האשראי באוכלוסיות הרלוונטיות בכפוף    הסקטור את

 וקידום מוצרי אשראי שונים. בסקטור בנקאות מסחרית מנוהלים, בנוסף, שני מוצרים ייעודיים:

וה את תהליכי העבודה ומרכז את בקשות האשראי לתחום הקרן בערבות המדינה הסקטור מתו  – הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים   -
האשראי ומתפעלים אותו. במסגרת זו מנוהלים גם ההלוואות בקרן הייעודית שהוקמה    תקטנים ובינוניים, כאשר הסניפים מעמידים א  לעסקים

  15%המסלול הכללי שבו ערבות המדינה המצרפית הינה    –קמו  ר הקורונה )בשני המסלולים שהולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממשב
 (.  60%רבות המדינה המצרפית הינה והמסלול המוגבר שבו ע

טור מנהל את מוצרי כרטיסי האשראי שמונפקים בסניפים לרבות היבטי רגולציה, מיכון, נהלים, תהליכי עבודה וממשקים  הסק  –ראי  שכרטיסי א -
 עם חברות כרטיסי האשראי. 

י  רכולה, ומתווה את הבקרה בסניפים על ידי בק  מסגרת הנהלת הסקטור פועלת פונקציית בקרה חטיבתית המבצעת בקרת אשראי ברמת החטיבהב
מעונאית  האשראי במרחבים. בנוסף, אחראית פונקציית הבקרה החטיבתית על ריכוז פורום רשימת מעקב בו דנים בחשבונות של לקוחות החטיבה הק

 סיכון שנקבעו.-סיכון לפי פרמטרים מוטי שבהם יש סממן
( וכן את שיעור ההפסד בהינתן  PDסתברות לכשל )ההמודלים מתקדמים ייעודיים, אשר מכמתים את  מרבית לקוחות החטיבה הקמעונאית מדורגים ב

 ( לאוכלוסיות העסקים הקטנים והלקוחות הפרטיים בחטיבה הקמעונאית.LGDכשל )
רוחביים והיסטוריים, לרבות  "ם, המציגה לסניפים ולמטה את הדירוג השוטף של הלקוחות, שינויים בדירוג וניתוחים  הבנק הטמיע את מערכת המדחו

תפתחות ההוצאות להפסדי אשראי. מערכת זו ובפרט דירוג האשראי המתעדכן באופן שוטף הינה כלי תומך מהותי לניהול האשראי. המעקב צמוד אחר  
 כלל התיק במונחי הדירוג הממוצע ולקוחות בעלי הסתברות גבוהה לכשל. נקבע תיאבון סיכון ל כמו כן,

 סקיים.נוי על מודל המבוסס על הערכת הסיכון של הלקוח ופרמטרים עבאלה נעשה דרך מערך סמכויות הת לאוכלוסיות תמחור ההלוואו

 אשראי לעסקים קטנים 

של   גבוה  בפיזור  מאופיין  והזעירים  הקטנים  העסקים  המסחר,  מגזר  הזעירה,  התעשייה  במגזרי  ובעיקר  השונים  המשק  בענפי  הפועלים  הלקוחות 
חוזר, גישור על   ם והזעירים ניתן בעיקר לזמן קצר, לצורך פעילות שוטפת ומימון הוןייים והפיננסיים. המימון במגזר העסקים הקטנהשירותים העסק

גבייה, חשבוניות, שעבוד  לקוחות ומלאי ופעילות יבוא. מימון זה ניתן כנגד ביטחונות מתאימים כגון שיקים לביטחון/ל  פערים בתזרים המזומנים, מימון
 וכן כנגד ביטחונות חיצוניים במידת האפשר כדוגמת פיקדונות, נדל"ן וערבויות בעלים. , חוזים ושעבוד שוטף

בית העסק, גם בהתייחס לענף המשקי שבו הוא פועל. במסגרת זו, ובכפוף לבדיקת  במסגרת תהליך חיתום האשראי, מנותחת פעילותו העסקית של  
 שראי לצרכי הלקוח. אקורות פירעון, מותאמים היקף האשראי וסוג היכולת החזר ומ

העסק הפועלים    כלכלית במשק שתוביל למיתון שישפיע השפעת רוחב על בתי-גורמי סיכון עיקריים בפעילות מגזר העסקים הקטנים הינם הרעה מאקרו
 בודדים שעלולים להיקלע לכשל.  במגזר; תלות באנשי מפתח בעסק )בעיקר בעלים ומנהלים(; ותלות בספקים/לקוחות

י רמת הסיכון בתיק האשראי לעסקים קטנים וזעירים, בין השאר באמצעות מודלים יעודיים לדירוג אשראי, וכן באמצעות ופן רציף אחראהבנק עוקב ב
 לדרגי הניהול השונים. בסיכון גבוה תוך קביעת קווים מנחים וסמכויות אשראי דיפרנציאליות  משק מעקב אחרי ענפי

 בנק לביצוע שיפורים בתשתיות, בתהליכים הבנקאיים ובתהליכי חיתום האשראי. יטבי בפעילות, פועל המעל מנת לתמוך באופן 

 אשראי לאנשים פרטיים 

זה הינם שכירים, בעלי חשבון הן בכמות הלקוחות והן באזור הגיאוגרפי. מרבית הלקוחות במגזר    -אופיין ברמת פיזור גבוהה  מגזר הלקוחות הפרטיים מ
ת משותף. מיתון בפעילות הריאלית מהווה גורם סיכון עיקרי בפעילות משקי הבית ועלייה בשיעור האבטלה עלולה להגדיל את היקף ייחיד או משק ב

 קשיים. קלעו להלקוחות שיי
מתו לצרכי הלקוח אחיות וקווים מנחים לעניין חיתום אשראי והתמדיניות האשראי ונהלי העבודה לעניין מתן אשראי, לרבות ללקוחות פרטיים, כוללים הנ

ס לכלל חבויותיו.  של הלקוח ביח  וליכולת ההחזר שלו: בחינת מטרת האשראי, שיעור המימון המבוקש, תקופת ההלוואה, ניתוח כושר החזר ומקורות החזר
ויה, הכרות וניסיון  נכנסה קבועה של הלקוח, פאסיבה משועבדת או פזאת, תוך בחינת פרמטרים כלכליים שונים של הלקוח ובהתבסס בין השאר על ה
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, זאת בהתאם להנחיות פרטייםהעבודה המצטבר עמו. בנוסף, קיימים נהלים, תהליכי עבודה ייעודיים ובקרות לעניין הצעה יזומה של הלוואות ללקוחות 
 בנק ישראל. 

אשראי ללקוחות פרטיים, וכן באמצעות    גיים, בין השאר באמצעות המודל הפנימי לדירוהבנק עוקב באופן רציף אחרי רמת הסיכון בתיק האשראי לפרט
 מעקב, ניטור וניתוח רציף של ההוצאות בגין הפסדי אשראי.

 

 המגבלות הגישה למדיניות סיכון האשראי וקביעת 
 תהול תיק האשראי והבקרה עליו, במטרה לשמר אהמדיניות לניהול סיכוני האשראי של הבנק, קובעת עקרונות וקווים מנחים להעמדת אשראי ולני

ליים, סוג איכותו, ולמזער את הסיכון הגלום בו. זאת, תוך התחשבות בגורמים משפיעים כגון: הסביבה הרגולטורית, תנאי השוק, התנאים הכלכליים הכל
הבודד    חהכרוכים במתן אשראי ללווים, הן ברמת הלקו  המוצרים והתנהגות הבנקים המתחרים. עקרונות המדיניות מאפשרים ניהול מבוקר של הסיכונים

יניות נוספים הדנים בסיכונים  וסקטורים עסקיים עד לרמת התיק כולו. מדיניות האשראי כוללת מסמכי מד  וקבוצת הלווים, והן ברמה של ענפי משק
מנוהלת ומנוטרת ברמה    קי, המבטיחה כי רמת ריכוזיות האשראי של הבנהרלוונטיים לפעילות האשראי של הבנק, ובהם: מדיניות ריכוזיות האשרא

ובעת את העקרונות לניהול וניטור לקוחות הבנק הפועלים במכשירים  , הקובניירות ערך  שוטפת, מדיניות פעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים
הול ביטחונות הלקוחות, מקדמי הביטחון הנדרשים לפי סוגי עסקאות ייטחונות הקובעת את העקרונות הנדרשים לשם ננגזרים ובניירות ערך, מדיניות הב

 וגורמי סיכון שונים, ומדיניות הסיכונים הסביבתיים באשראי.
ניהול סיכונים של הדירקטוריון, ניות האשראי נדון ומאושר בוועדת אשראי עליונה ולאחר מכן בוועדת האשראי הדירקטוריונית ובוועדה למסמך מדי
על ידי מליאת הדירקטוריון. ועדת אשראי עליונה בראשות המנהל הכללי הינה הפורום הבכיר בבנק לאישור אשראי. מנהל סיכוני האשראי,   ולפני אישור

 (. CROמנהל החטיבה העסקית. מסמך המדיניות הינו באחריות מנהל החטיבה לבקרת סיכונים ) הוא
, קבוצות  שראי, ביניהם: ענפי משקוכה של מדדי וגורמי סיכון הרלוונטיים לפעילות הבנק בארת תיאבון הסיכון המורכב משורה איות קובע אמסמך המדינ

כון נוספים הרלוונטיים משכנתאות, סוגי פעילות ייחודיים, איכות תיק האשראי, דירוג הלקוחות, פעילות בחוץ לארץ וגורמי סילווים, גורמי סיכון בתיק ה
 י ולפעילותו העסקית של הבנק.  אלפרופיל סיכון האשר

ון על תיק האשראי של הבנק. וזאת, סיכון האשראי מנוטר גם לפי שורה של מבחני מצוקה )קיצון(, האומדים את פוטנציאל ההשפעה של אירועי קיצ
 (.  ICAAPי )מלק מתהליך אמידת ההון הפנייצון שונים, וכחהבנק באירועי ק בין השאר כדי לבחון את עמידות הון 

 

 קווי ההגנה בניהול סיכון האשראי 
ניהול הסיכונים של הבנק מורכב מכל רבדי הניהול והבקרה בבנק, החל   בדירקטוריון, ההנהלה והיחידות העסקיות, וכלה בפונקציות הבקרה  מערך 

עטפת שמרכז את הטיפול בנושא ניהול  גורם המ  ( הינהCROת מנהל הסיכונים הראשי של הבנק )והביקורת הפנימית. החטיבה לבקרת סיכונים, בראשו
 . הסיכונים בבנק ובניהם בניהול סיכוני האשראי

 , הגדיר הבנק שלושה קווי הגנה כדלקמן: 301ול בנקאי תקין מספר  במסגרת זו, ובהתאם להוראת ניה 

 קווי העסקים בתחום האשראי בבנק  -קו הגנה ראשון  -
בעלי התמחויות ספציפיות, כאשר מתן האשראי    ות ומערכים נתמכים על ידי מבנה ארגוני המושתת על חטיב ה אשראי בבנק מספר תחומי פעילות עיקריים,  ל 

הלות קווי העסקים  ללקוחות במגזרי הפעילות השונים מבוזר בין שתי חטיבות שונות )קמעונאית, עסקית,(, ואף בתוך החטיבות, בין יחידות ארגוניות שונות. הנ 
חריות היחידות המקצועיות של כל אחד ממגזרי הלקוחות הללו  ול הסיכונים ויישום סביבת בקרה נאותה על הפעילות. בא ה נושאות באחריות מלאה לני 

פציפיות כדוגמת הבקרים  לבדוק באופן שוטף ולבצע מעקב ובקרה על החשיפה ללקוחות ומגזרי הפעילות שבאחריותן. בקו הגנה זה, קיימות יחידות בקרה ס 
 נהלים מבטיחים את יישומם של עקרונות המדיניות הלכה למעשה.   ופונקציות בקרה נוספות. שורה של   ות שוק ההוןפות לקוחיבקרת חשהחטיבתיים,  

 קו הגנה שני  -
 קרת סיכונים ב 

הול  י ת כקו הגנה שני במסגרת הממשל התאגידי של נ החטיבה לבקרת סיכונים פועלת כ"פונקצית ניהול הסיכונים" הבלתי תלויה של הבנק ובכך משמש 
 מספר תחומים: בתחום ניהול סיכוני האשראי, פועלת החטיבה באמצעות מספר יחידות עצמאיות:  הסיכונים. פעילות החטיבה ואחריותה כוללות  

 ות תיק האשראי של הבנק. הערכה בדיעבד, ללא תלות בגורמים המאשרים אשראי בבנק, את טיב הלווה ואיכ -בקרת סיכוני אשראי  -

 י ללקוחות מהותיים, כחלק מתהליך אישור האשראי. חוות דעת בלתי תלויה לאשרא עי האחראי על כתיבתוגורם מקצ -אנליזה  -
 חשבונאי ראשי   - טיבת מידע ודיווח כספי  ח 

 החשבונאי הראשי אחראי על נאותות סיווג אשראי וקביעת הפרשות להפסדי אשראי. 
 החטיבה המשפטית 

ליחידות הבנק, כמו כן, ריכוז הטיפול בתביעות נגד    שפיעים על פעילות הבנק ומתן ייעוץ משפטי שוטף מ ית על הוראות החקיקה והשינויים בחקיקה ה רא אח 
 הבנק. 

 הביקורת הפנימית   -קו הגנה שלישי  -
ת  י יקורות על ניהול סיכון האשראי, כחלק מתוכנ ביקורת הפנימית משמשת כקו הגנה שלישי במסגרת הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, ומבצעת ב ה 

 העבודה השנתית והרב שנתית שלה.  
 

  בתהליך מתן האשראי נבחנים נתוני העסקה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הבנק. מנגנון קבלת ההחלטות בנוגע למתן האשראי הינו היררכי,
תנאיו, ואחר מצבו הפיננסי של  לשראי עוקבת באופן שוטף אחר פירעונו בהתאם  מרמת הסניף ועד לרמת הדירקטוריון. כל יחידה המטפלת במתן א

בהתאם להיקפי חבותו. ממצאים הדורשים טיפול מדווחים לגורם האשראי המוסמך. בנוסף, כאמור לעיל, כולל תהליך מתן האשראי מעורבות הלקוח  
לות ולענפי משק כפי שנקבע ומעורבות זו כוללת )ביחס לחשיפות אשראי גד  של מחלקת האנליזה, המהווה חלק מפונקציית ניהול הסיכונים של הבנק.

נק ישראל ובנהלי הבנק(, ניתוח בלתי תלוי של בקשות אשראי והצגת המסקנות וההמלצות במסמך כתוב המצורף לבקשת האשראי ומובא  בהוראות ב
 לדיון בועדת האשראי המתאימה. 
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הולם את צרכי הלקוח זו בודקים שאשראי המבוקש אכן  כרסיכון הכרוך במתן אשראי ללקוח כלשהו, שבמ בתהליך אישור אשראי בוחנים ומעריכים את ה
 וכושר הפירעון שלו. הבחינה מתבצעת בין אם מדובר באישור אשראי חדש ובין אם מדובר בחידוש אשראי קיים או שינויים באשראי קיים.

י חדש  לכל מקרה בו נדרש אישור אשרא  םמפורטים במדיניות האשראי של הבנק, מתייחסיהקווים המנחים לתהליך בחינה ואישור בקשות האשראי, ה
כולל  ללקוח או חידוש אשראי קיים או שינויים בהרכב האשראי, ביטחונות, אשראי פתוח מאושר והתניות. התהליך הכללי לבחינה ואישור בקשת אשראי  

 את השלבים הבאים: 
 אי המבוקש.  בדיקת מטרת האשראי והתאמה לסוג האשר -
ההנהלה. היקף העסקי, מצב ענפי, מעמדו של הלווה בענף, רווחיות, איתנות  מים של הלווה, איכות הבעלים וובדיקת איכות הלקוח: מוסר התשל -

 פיננסית וכושר החזר להתחייבויות קיימות ולתנאי פירעון של האשראי המבוקש.  

 בדיקת מאגרי מידע חיצוניים, במידת הצורך.  -

 האשראי המבוקש.   ת המוצעים והנדרשים וההתאמה לסוגהביטחונו בדיקת טיב -
 קיימת ללקוח ולקבוצת הלווים והרווחיות לבנק ברמות אלה.  בדיקת חשיפה  -

 וכדומה. ובדיקת הרווחיות והתשואה.  קביעת תנאים עסקיים כגון: ריבית, עמלות -
ם והתייחסות לתרחישי מצוקה ה י האשראי שבבקשה ודרכי התמודדות/ מזעור שלחוות דעת מסכמת של הגורם העסקי הכוללת סיכום סיכונ -

 מת העסקה וברמת הלווה. בר

 לאשר/ לדחות/ להתנות/לשנות בהתאם לסיכון האשראי השיורי ורווחיות הלקוח.  -המלצה  -

 החלטה.  -
 

 דיווחים להנהלה ולדירקטוריון

 הבאה: דירקטוריון והשנייה מגבלת הנהלה לפי הגישההבנק קבע במרבית הנושאים שני סוגי מגבלות. האחת מגבלת 
מגבלות הדירקטוריון בתיאבון הסיכון משקפות את החשיפה המקסימאלית שדירקטוריון הבנק מאפשר בכל תחומי הסיכון. מגבלות    -דירקטוריון  מגבלות  

ניתנות לשינוי, על ידי דירקטוריון הבנק, לאחר דיון על הסיבות לשינוי ה זאת בהתאם  ונדרש וההשלכות על פרופיל הסיכון של הבנק,  הדירקטוריון 
 פתחויות בכיוונים העסקיים של הבנק. להת

מגבלות ההנהלה מחמירות יותר ממגבלות הדירקטוריון, והן נועדו לשמש ככלי ניהולי למעקב ו/או לניטור הדוק אחר סיכוני האשראי   -מגבלות ההנהלה  
נהלה ניתנות לשינוי, על ידי וועדת אשראי יון. מגבלות הרם הופר תאבון הסיכון שנקבע על ידי הדירקטושל הבנק ולאפשר צמצום החשיפות עוד טר

  עליונה של הבנק, לאחר דיון על הסיבות לשינוי הנדרש וההשלכות על פרופיל הסיכון של הבנק, וזאת בהתאם להתפתחויות בכיוונים העסקיים של
 הבנק. 

 
הנהלה שנקבעו, החטיבה הרלוונטית מדווחת על פי  ריגה ממגבלות  ח. במידה ונוצרה  לות תיאבון הסיכון של הבנקדיווח על המעקב אחר העמידה במגב

וט כללי הדיווח שהוגדרו במדיניות לגורמים השונים. בדיווח נכללות הסיבות שגרמו לחריגה, השלכות החריגה ואת הצעדים שננקטו או שמומלץ לנק
 על מנת להסדיר את החריגה. 

 המוקדם של הדירקטוריון או של ועדה מטעמו.ורו שממגבלות הדירקטוריון אלא אם התקבל איחרוג אין ל
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 ( )במיליוני שקלים חדשים((CR1איכות האשראי של חשיפות אשראי 

 2020בדצמבר  31 

 (1)יתרות ברוטו 

 הפרשות  
  יתרות נטו  להפסדי אשראי 

   ו בפיגורפגומים א
 אחרים  ימים או יותר 90של 
 2020בדצמבר  31
 בנק אגוד   ללוכ

 328,043  2,435  327,550  2,928  חובות, למעט אגרות חוב

 15,453    15,453    איגרות חוב

 97,140  232  97,264  108  (2)חשיפות חוץ מאזניות

 440,636  2,667  440,267  3,036  סך הכל 

 2020בדצמבר  31
 ללא  בנק אגוד 

 291,652  2,435  291,483  2,604  באגרות חוחובות, למעט 

 7,853    7,853    איגרות חוב

 88,161  276  88,281  68  (2)חשיפות חוץ מאזניות

 387,666  2,711  387,617  2,672  סך הכל 

 2019בדצמבר  31

 254,699  1,693  253,581  2,811  חובות, למעט אגרות חוב

 9,196    9,196    איגרות חוב

 77,955  119  78,020  54  (2)ות חוץ מאזניותיפחש

 341,850  1,812  340,797  2,865  סך הכל 

     

 
 . 203בנקאי תקין מספר לפי הוראות ניהול   יתרות ברוטו בהתאם לערכים החשבונאיים המדווחים בדוחות הכספיים של פריטים מאזניים וחוץ מאזניים, היוצרים חשיפה לסיכון אשראי  (1)

 . (CCFחשיפות חוץ מאזניות הינן לפני מקדמי המרה לאשראי )   (2)

 . 2020בדוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת  לפרטים בדבר היתרות וניתוח השינויים בחובות פגומים ראה פרק סיכון אשראי
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שבגינן נעשתה הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי עומק פיגור לפי הנספח להוראות   יורלדת ואוולשל ה אילהלן פרטים על ההפרשה להפסדי אשר
 )במיליוני שקלים חדשים(:   2020בדצמבר  31, ליום 314ניהול בנקאי תקין מספר 

 כולל בנק אגוד  

 עומק הפיגור  

  יום או יותר 90בפיגור של   

 יתרות בגין  
 הלוואות 
 בפיגור 

 סך הכל  ( 2)שמוחזרו

 

 בפיגור של  
 ימים  30

  89ועד 
 (1)ימים

 מים י 90
 6ועד 

 חודשים 

  6מעל 
 חודשים  

 15עד 
 חודשים 

  15מעל 
 חודשים  

 33עד 
 חודשים 

  33מעל 
 חודשים 

 סך הכל 
 90מעל 
   ימים

 295 35 253 201 19 12 21 7 סכום בפיגור 

 119 7 112 111 1 -  -  -  ( 3)מזה: יתרת ההפרשה לריבית

 1,612 71 1,107 141 123 162 681 434 ומהשריתרת חוב 

 219 36 183 101 59 23 -  -  ( 4) יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

 1,393 35 924 40 64 139 681 434 יתרת חוב נטו 

 

 ללא בנק אגוד  

 עומק הפיגור  

  יום או יותר 90בפיגור של   

 יתרות בגין  
 הלוואות 
 בפיגור 

 סך הכל  ( 2)שמוחזרו

 

   בפיגור של
  ימים 30

  89ועד 
 (1)ימים

  ימים 90
 6ועד 

 חודשים 

  6מעל 
 חודשים  

 15עד 
 חודשים 

  15מעל 
 חודשים  

 33עד 
 חודשים 

  33מעל 
 חודשים 

 סך הכל 
 90מעל 
   ימים

 291 35 249 199 19 11 20 7 סכום בפיגור 

 118 7 111 110 1 -  -  -  ( 3)מזה: יתרת ההפרשה לריבית

 1,551 71 1,071 140 121 147 663 409 רשומהיתרת חוב 

 219 36 183 101 59 23 -  -  ( 4) פסדי אשראיה לההפרשה תיתר

 1,332 35 888 39 62 124 663 409 יתרת חוב נטו 
 

 בהתאם להוראות הדיווח לציבור, לא כולל יתרת הלוואות לדיור שעומק הפיגור בהן הוא עד חודשיים.  (1)
 עד פירעונן. קין בגין יתרת ההלוואות שטרם הגיע מוהסילו י בלוח ושל לווה, כאשר נעשה שינחזר פיגורים נחתם הסדר לה הלוואות בהן   (2)
 בגין ריבית על סכומים שבפיגור.  (3)
 לא כולל יתרת ההפרשה לריבית.   (4)

 
 . 2020נת ים לשיפלדוחות הכס 30ורגנו מחדש ראה ביאור ופירוט חשיפות אשראי שא לפרטים בדבר תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי
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 (CRBגילוי נוסף בנוגע לאיכות אשראי של חשיפות אשראי )
 

 טיפול באשראי בעייתי ובגביית חובות
הבטוחות. המטפל בביצוע האשראי ובקבלת   באיתור אשראי בעייתי ובניהולו דורש התמקדות והתמקצעות מיוחדות, בשונה מהדרג המאשר או הטיפול

לרוב מבוצע  הראשוני  הקמעונאית.  ממוכן,באופן    האיתור  ובחטיבה  העסקית  בחטיבה  ובקרה  לאיתור  ייעודיות  בלקוחות ביחידות  שאותרו  הטיפול 
 לקוחות מיוחדים בחטיבה העסקית )הקו הראשון(.  קטורבס נעשה

סיכוני האשראי המתממשים מנת לאתר  להתממש על  בב או שעלולים  ולאיתובבנק, מתקיים  שוטף לבחינה  כאמור, מהלך  חו  רנק,  פי  בות,  של  על 
מהווים התרעה ומותירים שיקול דעת בידי הגורם המקצועי. תבחינים שהוגדרו. חלק מהתבחינים מחייבים סיווג של החוב כבעייתי, וחלק מהתבחינים  
ממשיך טה, ום ובמיפויות אישיות, המתחילות בעובדים בסניהחובות נבחנים על פי מדרג סמכויות שהוגדר בנוהלי הבנק. מדרג הסמכויות כולל סמכ
וביחידות  וההפרשות בהנהלות המרחבים  לעניין הסיווגים  יותר  גבוהים  ובלתי תלוי.   בסמכויות בדרגים  ייעודיות במטה, מתנהל תהליך בקרה מובנה 
תלוי בלתי  ורם הגה הינה להיות    311ול בנקאי תקין מספר  החשבונאי הראשי מהווה קו שני בתהליך הסיווג וההפרשה ואחריותו בהתאם להוראות ניה

 . לסיווג וקביעת ההפרשה להפסדי אשראי
  לרבות בתהליכי האיתור והבקרה, מבצעת ,  והפרשה להפסדי אשראי   כת ביישום הוראות מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי מערכת המחשב התומ 

 פגומים או בארגון מחדש, על פי המתחייב. בעת ברירות מחדל לסיווג חובות כחובות בהשגחה מיוחדת, נחותים,  ת על פי קריטריונים, וקו לוגיו   בחינות 
אחרים. בשלבי הפיגור הראשונים    ותיים ם איכ י נ ובאמצעות איתור תבחיני פיגור ותבחי   באופן אוטומטי  )משכנתא( בעלות מאפייני סיכון נעשה   איתור הלוואות לדיור 

 ככל שיש צורך בכך.   וחיצוניים לרבות הליכים משפטיים  הליכים יזומים פנימיים המשך מופעלים  מפעיל הבנק בעיקר הליכי גביה אוטומטיים. ב 
 

יים בסיווגים: השגחה מיוחדת, נחות האשראי החוץ מאזני הבעיית ריטי  ואת פ  ומסווג את כל החובות הבעייתיים של  נקהב  -זיהוי וסיווג חובות בעייתיים  
הוא חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות, שבגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של הנהלת הבנק. אם החולשות לא יטופלו,  או פגום. חוב בהשגחה מיוחדת
ן באופן מספק על ידי ביטחונות או על ידי יכולת התשלום של החייב, ו מוגשאינ  בוכויים לפירעון החוב. חוב נחות הוא חעלולה להיגרם הידרדרות בסי

 ספוג בגינו הפסד אם הליקויים לא יתוקנו.וקיימת אפשרות שהבנק י
 ת ים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל לגבואלפי שקלים חדשים מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירוע  700בהתאם למדיניות הבנק, חוב מעל  

שקלים חדשים, מסווג כחוב פגום כאשר קרן או אלפי    700מים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב. בכל מקרה, חוב מעל  הסכו  את כל
מחדש   ן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגוןימים או יותר, למעט אם החוב מובטח היטב ונמצא בהליכי גביה. כמו כ 90ריבית בגינו מצויים בפיגור של 

לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם לנספח   להפסדי אשראיבעייתי יסווג כחוב פגום, אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה ל חוב  ש
 לדיור. בדבר חובות בעייתיים בהלוואות  314להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 ים. יום, מוערכים על בסיס קבוצתי, ובמקרה זה מסווגים כחובות נחות 90ים בפיגור של שמצוי חדשים, אלפי שקלים 700-חובות מתחת ל
מצבם    חונות, קבלת החלטה בדבר סיווג החוב מבוססת, בין היתר, על מצב הפיגור של החוב, הערכת מצבו הפיננסי וכושר הפירעון של הלווה, קיום ומצב הביט 

 מצד ג'.   מוך בחוב ויכולת הלווה להשיג מימון ותם לת ומחויב   הפיננסי של ערבים, אם קיימים, 

 
בבנק מערכת ממוחשבת לאיתור ולסיווג של חובות בהם קיים, או עלול להיווצר, סיכון להפסדי אשראי. המערכת מקושרת   -  יהפרשה להפסדי אשרא

במערכת המאפשרים בחינה של החובות לצורך אמידת איתנותם ותזרימי המזומנים הצפויים מהם.  ונים  זת נתכרלמערכות התשתית השונות בבנק, והיא מ
לפי הסמכויות  והיררכיה של אישורים  וגיבוש ההפרשות, לרבות תיעוד של התהליכים  סיווג  החדשה הוטמעו תהליכים ממוכנים של איתור, בחינה, 

בעייתיים שלא אותרו בתהליכי האיתור האוטומטיים, אלא בבחינות ובדיקות איכותיות  ובות  ול בחפיבעו בנהלי הבנק. המערכת מאפשרת גם טשנק
 המבוצעות על תיק האשראי של הבנק.

לווה והערבים והתנאים  ההחלטה על סכום ההפרשה להפסדי אשראי הינה פועל יוצא של איכות האשראי והביטחונות, מצבו הפיננסי והמשפטי של ה 
 הלקוח. סביבתיים בפנהסביבתיים והע

כדי לקיים הפרשה ברמה מתאימה לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי    הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי 
כשירי אשראי חוץ מאזניים )כגון: התחייבויות  ים למ הקשור   ם מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויי שלו. בנוסף, קבע הבנק נהלים לקיום, הפרשה ברמה  

 ו וערבויות מסוגים שונים(. למתן אשראי, מסגרות אשראי שלא נוצל 
ו כן, צתית". כמהפרשה קבוההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" או "

 ההפרשה להפסדי אשראי. ת של  הכולל ת בוחן הבנק את הנאותו
אלפי שקלים חדשים   700הבחינה, כאמור של החובות לצורך קביעת ההפרשה והטיפול בחוב מיושמת באופן עקבי לגבי כל החובות בהתאם לרף של 

י במשך חיי החוב קבוצתבסיס    לרטנית לבין מסלול הבחינה עהבחינה פ  בין מסלולובהתאם למדיניות ניהול האשראי של הבנק ולא מבוצעים מעברים  
 ון מחדש של חוב בעייתי כאמור לעיל. אלא אם בוצע ארג

 . 2020נת  כספיים לש בדוחות ה   1והפרשה בגין אשראי חוץ מאזני ראה ביאור    לפרטים בדבר הפרשה פרטנית, הפרשה קבוצתית, הפרשה בגין הלוואות לדיור 
 

ככלל, במקרים בהם ניתן להגיע להסדר לסילוק החוב, מבלי לפגוע בבטוחות העומדות לטובת הבנק,   - מחדשרגון תי באי יהסדרי חוב וטיפול בחוב בע
 , נותן הבנק עדיפות לעריכת הסדר לסילוק החוב. ומבלי לנקוט הליכים משפטיים

תשלום החוב, טרם נקיטת הליכים  ך הבנק ניסיונות להגיע להסדרים ל, עורחובות תככל שניתן, מצבי כשל בגבייולמנוע,  ית האשראיבמטרה לשפר גבי
ן,  ח הסילוקיואף לאחר ובמהלך נקיטתם, אשר יכול ויכללו: דחיית מועדי תשלום, פריסה מחודשת של החוב, הפחתת שיעורי ריבית, שינוי לו  משפטיים

ברת חובות ללווים אחרים תחת קבוצת לווים בשליטה משותפת,  של הלווה, איחוד חובות הלווה, העימון  נה המבמתנאי החוב במטרה להתאימם ל שינוי  
 בחינה מחודשת של אמות המידה הפיננסיות המוטלות על הלווה ועוד.

ננסיים של חייב, ים פילקשי  תוכלכליות או משפטיות הקשור  ו, מסיבותאשר לגבי  חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב
ר בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי המזומן בטווח הקרוב )הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן הבנק העניק ויתו

 . ו במלואו()בחלקו א שנדרשים מהחייב( או בדרך של קבלת נכסים אחרים כפירעון החוב
הווה ארגון מחדש של חוב בעייתי, הבנק מבצע בחינה איכותית של מכלול התנאים של ההסדר  ידי הבנק מע על  שבוצ  בולצורך קביעה האם הסדר ח

 יב.  ויתור לחי( במסגרת ההסדר הבנק העניק 2) -( החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו1והנסיבות במסגרתן הוא בוצע, וזאת במטרה לקבוע האם: )
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 לפי ענפי משק  ( 2)סיכון אשראי
 2020בדצמבר  31ליום 

 כולל בנק אגוד 
 
 

 : לפי ענפי משק )במיליוני שקלים חדשים(  להלן פירוט סיכון אשראי

 (3)וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(  (2)בות וח ( 1)ללסיכון אשראי כו 

 ( 4)הפסדי אשראי       מזה:   

 סך הכל  

דירוג  
ביצוע  
 ( 4)אשראי

אשראי 
תקין 

שאינו 
בדירוג  
ביצוע  
 פגום   ( 6)בעייתי חובות סך הכל  ( 6)בעייתי ( 5)אשראי

הוצאות 
בגין 

הפסדי 
 ( 8)אשראי

 קות מחי
חשבונאיות  

 (8)נטו

יתרת 
הפרשה  

די ספלה
 ראי אש

       פעילות לווים בישראל
     

       מסחרי -ציבור 
     

 10 -  2 6 9 905 1,168 9 20 1,139 1,168 חקלאות, ייעור ודיג 
 10 -  6 -  40 345 597 40 6 652 698 כרייה וחציבה

 208 34 73 389 552 7,795 13,324 552 317 12,724 13,593 תעשיה וחרושת
 23 3 5 91 131 1,013 1,527 131 18 1,379 1,528 ם מזה: יהלומי
 250 21 57 214 341 16,451 38,957 341 2,064 36,618 39,023 (7)בינוי -בינוי ונדל"ן 
פעילויות   -בינוי ונדל"ן 

 42 (18) (10) 85 97 5,737 6,753 97 480 6,380 6,957 בנדל"ן 
 18 -  7 -  11 3,211 5,161 11 34 5,616 5,661 ומים אספקת חשמל 

 245 81 117 387 489 11,122 14,791 489 901 13,643 15,033 מסחר
בתי מלון שירותי הארחה 

 104 9 82 54 147 1,650 2,073 147 214 1,712 2,073 ואוכל 
 92 7 70 104 244 1,497 2,489 244 82 2,207 2,533 תחבורה ואחסנה

 36 10 34 10 75 1,169 1,870 75 109 1,782 1,966 תקשורתמידע ו
 148 2 67 150 189 7,812 15,902 189 63 18,528 18,780 שירותים פיננסיים 

 107 35 69 118 163 3,969 5,892 163 248 5,489 5,900 שירותים עסקיים אחרים 
שירותים ציבוריים  

 30 4 18 18 32 2,721 3,421 32 304 3,093 3,429 וקהילתיים
 1,300 185 592 1,535 2,389 64,384 112,398 2,389 4,842 109,583 116,814 סך הכל מסחרי 
הלוואות  -אנשים פרטיים 

 941 11 279 97 1,285 156,324 172,876 1,285 732 170,859 172,876 לדיור
 339 77 135 96 205 24,033 37,515 205 311 37,116 37,632 אחר -אנשים פרטיים 
פעילות  -סך הכל ציבור 

 2,580 273 1,006 1,728 3,879 244,741 322,789 3,879 5,885 317,558 327,322 בישראל 
 -  -  -  -  -  512 556 -  -  2,179 2,179 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  60 60 -  -  14,709 14,709 ממשלת ישראל 

 2,580 273 1,006 1,728 3,879 245,313 323,405 3,879 5,885 334,446 344,210 סך הכל פעילות בישראל 
            פעילות לווים בחוץ לארץ

פעילות  -סך הכל ציבור 
 85 -  43 80 139 3,217 4,689 139 360 4,659 5,158 בחוץ לארץ 

 2 -  1 -  -  11,755 11,843 -  -  13,723 13,723 בנקים בחוץ לארץ 
 -  -  -  -  -  553 553 -  -  1,004 1,004 ממשלות בחוץ לארץ 

כל פעילות בחוץ  סך ה
 87 -   44 80 139 15,525 17,085 139 360 19,386 19,885 לארץ 

 2,667 273 1,050 1,808 4,018 260,838 340,490 4,018 6,245 353,832 364,095 סך הכל 
 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו   16,864 -, אגרות חוב 260,838 - (2)ובותולל: חכרים נגזרים )במיליוני שקלים חדשים(  כון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשיסי (1)
 . 81,650 -וץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים ח 4,543 -, נכסים בגין מכשירים נגזרים 200 - במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 איגרות חוב וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. בנקים וחובות אחרים, למעט ונות בדאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיק  (2)
 התחייבויות אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף  (3)
 אם למדיניות הבנק. דש בהתח אם את דירוג האשראי לביצוע אשראי תוסיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח  (4)
 אשראי תקין בדירוג נמוך שמדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי העמדתו.  (5)
פי עומק  פרשה לה והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת  ורסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיג (6)

 ימים או יותר.  90הפיגור הנמצאות בפיגור של 
מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי   2,213קלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של מיליוני ש   2,068כולל סיכון אשראי מאזני בסך של  (7)

 נה בינלאומיים. מיליוני שקלים חדשים בגינו נרכש ביטוח לתיק ערבויות חוק מכר וערבויות ביצוע בנוסח חוק מכר ממבטחי מש 5,521של   ך, וכולל סיכון אשראי חוץ מאזני בסיה בני
 אגוד.  קכולל את התואצות הכספיות של בנ  2020מאחד הבנק את הדוחות הכספיים של בנק אגוד, דוח הרווח וההפסד המאוחד לשנת   2020בספטמבר  30החל מיום  (8)
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 המשך  -לפי ענפי משק   ( 2)סיכון אשראי
 2020בדצמבר  31ליום 

 ללא בנק אגוד 
 
 

 : לפי ענפי משק )במיליוני שקלים חדשים(  להלן פירוט סיכון אשראי

 (3)זני )למעט נגזרים( חוץ מא וסיכון אשראי (2)חובות  ( 1)אי כוללשרסיכון א 

 ( 4)הפסדי אשראי       מזה:   

 סך הכל  

דירוג  
ביצוע  
 ( 4)אשראי

אשראי 
תקין 

שאינו 
בדירוג  
ביצוע  
 פגום   ( 6)בעייתי חובות סך הכל  ( 6)בעייתי ( 5)אשראי

הוצאות 
בגין 

הפסדי 
 אשראי 

מחיקות 
חשבונאיות  

 נטו

יתרת 
הפרשה  

סדי הפל
 אשראי 

       פעילות לווים בישראל
     

            מסחרי -ציבור 
 10 -  2 6 9 767 1,008 9 20 979 1,008 חקלאות, ייעור ודיג 

 10 -  6 -  31 230 431 31 6 396 433 כרייה וחציבה
 205 34 78 312 426 6,880 11,740 426 317 11,165 11,908 תעשיה וחרושת

 23 3 5 91 131 1,013 1,527 131 18 1,379 1,528 מזה: יהלומים 
 220 21 58 170 275 14,288 34,585 275 2,064 32,254 34,593 (7)בינוי -בינוי ונדל"ן 
פעילויות   -בינוי ונדל"ן 

 40 (18) (9) 73 81 4,666 5,342 81 480 4,791 5,352 בנדל"ן 
 17 -  8 -  11 2,979 4,692 11 34 5,019 5,064 אספקת חשמל ומים 

 243 81 120 311 391 9,090 11,970 391 901 10,843 12,135 מסחר
בתי מלון שירותי הארחה 

 102 9 82 30 86 1,462 1,846 86 214 1,546 1,846 ואוכל 
 80 7 69 23 156 1,253 2,195 156 82 1,995 2,233 תחבורה ואחסנה
 35 10 35 10 61 950 1,541 61 109 1,380 1,550 מידע ותקשורת

 147 2 67 126 160 6,161 13,503 160 63 15,759 15,982 שירותים פיננסיים 
 106 34 70 115 159 3,688 5,395 159 248 4,993 5,400 שירותים עסקיים אחרים 

שירותים ציבוריים  
 30 4 19 18 31 2,334 2,913 31 304 2,584 2,919 וקהילתיים

 1,245 184 605 1,194 1,877 54,748 97,161 1,877 4,842 93,704 100,423 סך הכל מסחרי 
הלוואות  -אנשים פרטיים 

 941 11 279 97 1,249 145,945 161,611 1,249 732 159,630 161,611 לדיור
 335 68 130 88 185 19,340 31,444 185 311 31,054 31,550 אחר -אנשים פרטיים 
פעילות  -סך הכל ציבור 

 2,521 263 1,014 1,379 3,311 220,033 290,216 3,311 5,885 284,388 293,584 בישראל 
 -  -  -  -  -  273 317 -  -  1,615 1,615 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  60 60 -  -  7,589 7,589 ממשלת ישראל 

 2,521 263 1,014 1,379 3,311 220,366 290,593 3,311 5,885 293,592 302,788 סך הכל פעילות בישראל 
            פעילות לווים בחוץ לארץ

פעילות  -סך הכל ציבור 
 85 -  43 80 139 3,217 4,688 139 360 4,328 4,827 בחוץ לארץ 

 2 -  1 -  -  11,271 11,359 -  -  12,522 12,522 בנקים בחוץ לארץ 
 -  -  -  -  -  553 553 -  -  1,004 1,004 ממשלות בחוץ לארץ 

ות בחוץ  ילסך הכל פע
 87 -   44 80 139 15,041 16,600 139 360 17,854 18,353 לארץ 

 2,608 263 1,058 1,459 3,450 235,407 307,193 3,450 6,245 311,446 321,141 סך הכל 
 

ך שנשאלו או נרכשו  רות עריני 8,828 -, אגרות חוב 235,407 - (2)סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים )במיליוני שקלים חדשים( כולל: חובות (1)
 . 73,564 -וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה  3,688 -, נכסים בגין מכשירים נגזרים 194 - במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.   ות ערךרובות אחרים, למעט איגרות חוב ונייוחבבנקים אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות  (2)
 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(.  (3)
 יות הבנק. ינתאם למדסיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בה  (4)
 מדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי העמדתו. נמוך ש אשראי תקין בדירוג (5)
הפרשה לפי  ת לדיור שבגינן לא קיימת סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואו (6)

 ר.או יות  ימים 90הפיגור הנמצאות בפיגור של ק עומ
מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי   2,204מיליוני שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של   2,061כולל סיכון אשראי מאזני בסך של  (7)

 רבויות חוק מכר וערבויות ביצוע בנוסח חוק מכר ממבטחי משנה בינלאומיים. לתיק ע  וני שקלים חדשים בגינו נרכש ביטוחלימי 5,069ך של בנייה, וכולל סיכון אשראי חוץ מאזני בס
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 המשך  -מאוחד  - לפי ענפי משק  ( 2)סיכון אשראי

 2019בדצמבר  31ליום 
 : (המשך )במיליוני שקלים חדשים  -משק י לפי ענפ פירוט סיכון אשראי

 
 

 (3)וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים(  (2)חובות  ( 1)סיכון אשראי כולל 

 ( 4)הפסדי אשראי       מזה:   

 סך הכל  
דירוג ביצוע 

 ( 8()4)אשראי

אשראי 
תקין 

שאינו 
בדירוג  
ביצוע  
 פגום   ( 6)בעייתי חובות סך הכל  ( 6)בעייתי ( 5)אשראי

הוצאות 
בגין 

הפסדי 
 אשראי 

חיקות מ
חשבונאיות  

 נטו

יתרת 
הפרשה  
להפסדי 

 אשראי 
            פעילות לווים בישראל

       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)ומים אספקת חשמל

 204 63 87 331 457 8,180 10,575 457 264 9,994 10,715 מסחר
בתי מלון שירותי הארחה 

 29 10 11 28 48 1,082 1,414 48 55 1,312 1,415 ( 8) ואוכל
 18 7 15 22 41 1,233 1,881 41 26 1,821 1,888 תחבורה ואחסנה

 10 (3) (2) 22 27 643 1,272 27 94 1,161 1,282 תרמידע ותקשו
 82 2 15 135 144 4,033 7,791 144 -  9,661 9,845 שירותים פיננסיים 

 70 21 40 68 109 3,444 4,981 109 53 4,829 4,991 שירותים עסקיים אחרים 
שירותים ציבוריים  

 15 4 4 25 36 2,117 2,620 36 157 2,439 2,632 וקהילתיים
 824 123 214 1,148 1,986 47,525 83,315 1,986 1,515 82,587 86,128 סחרי הכל מ ךס

הלוואות  -אנשים פרטיים 
 673 14 44 56 1,532 135,278 148,626 1,532 899 146,195 148,626 ( 8)לדיור

 273 91 101 87 234 20,476 31,495 234 403 31,165 31,802 אחר -פרטיים אנשים 
לות פעי - רסך הכל ציבו

 1,770 228 359 1,291 3,752 203,279 263,436 3,752 2,817 259,947 266,556 בישראל 
 -  -  -  -  -  110 151 -  -  657 657 בנקים בישראל 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,941 7,941 ממשלת ישראל 

 1,770 228 359 1,291 3,752 203,389 263,587 3,752 2,817 268,545 275,154 סך הכל פעילות בישראל 
            פעילות לווים בחוץ לארץ

פעילות  -סך הכל ציבור 
 42 -  8 37 127 3,122 4,493 127 5 4,457 4,549 ( 8)בחוץ לארץ 

 1 -  (3) -  -  7,150 7,155 -  -  8,881 8,881 בנקים בחוץ לארץ 
 -  -  -  -  -  656 656 -  -  2,437 2,437 ממשלות בחוץ לארץ 

סך הכל פעילות בחוץ  
 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 
 

, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו  9,964 -, אגרות חוב 214,317 - (2)חובותכולל:    ים נגזרים )במיליוני שקלים חדשים(ירסיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכש (1)
 . 64,042 -חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה  וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים 2,578 -, נכסים בגין מכשירים נגזרים 120 - במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות חוב וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. דונות ק אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פי (2)
 התחייבויות אחרות(. כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף  (3)
 תאם למדיניות הבנק. חדש בה  ואם את דירוג האשראי לביצוע אשראית סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח (4)
 אשראי תקין בדירוג נמוך שמדיניות הבנק קובעת מגבלות ספציפיות לגבי העמדתו.  (5)
לפי עומק  הפרשה  ר והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת גוחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשג (6)

 ימים או יותר.  90הפיגור הנמצאות בפיגור של 
מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי   2,501מיליוני שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של   1,759כולל סיכון אשראי מאזני בסך של  (7)

 מיליוני שקלים חדשים בגינו נרכש ביטוח לתיק ערבויות חוק מכר וערבויות ביצוע בנוסח חוק מכר ממבטחי משנה בינלאומיים.  5,571ך של סה, וכולל סיכון אשראי חוץ מאזני בייבנ
 סיווג מחדש.  (8)
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 חשיפות אשראי לפי יתרת תקופות לפירעון )במיליוני שקלים חדשים(: להלן 

 עד שנה  
ועד ל שנה עמ

 חמש שנים 
מעל חמש 

 שנים 
ללא תקופות 

 סך הכל  לפירעון
ללא בנק  

 אגוד 
 2020בדצמבר  31ליום 

       חשיפת אשראי מאזנית: 
 55,060 66,034 448 3,801 21,477 40,308 מסחרי

 195,786 209,434 - 144,203 48,579 16,652 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 17,841 22,992 339 3,708 11,144 7,801 אחר -אנשים פרטיים 

 3,476 4,323 - 141 578 3,604 ( 1)נכסים בגין מכשירים נגזרים

 272,163 302,783 787 151,853 81,778 68,365 סך הכל ציבור 

 17,163 38,187 - 4,508 3,712 29,967 בנקים וממשלות 

 289,326 340,970 787 156,361 85,490 98,332 זנית א סך הכל חשיפת אשראי מ

 8,133 17,987 143 6,404 6,624 4,816 מזה: אגרות חוב

 88,381 97,372 - 5,452 18,266 73,654 סך הכל חשיפת אשראי חוץ מאזנית 

  2019בדצמבר  31ליום 
       חשיפת אשראי מאזנית: 

  49,048 - 2,927 15,404 30,717 מסחרי
  170,653 - 114,760 39,273 16,620 הלוואות לדיור -ם פרטיים אנשי

  19,360 197 3,297 7,759 8,107 אחר -אנשים פרטיים 
  3,668 - 54 1,119 2,495 ( 1)נכסים בגין מכשירים נגזרים

  242,729 197 121,038 63,555 57,939 סך הכל ציבור 
  5,917 - 705 1,599 3,613 בנקים וממשלות 

  248,646 197 121,743 65,154 61,552 כל חשיפת אשראי מאזנית סך ה
  11,658 80 1,509 6,706 3,363 מזה: אגרות חוב

  68,822 - 2,785 11,224 54,813 סך הכל חשיפת אשראי חוץ מאזנית 
 

 נכסים בגין מכשירים נגזרים מכילים בין היתר מכשירים נגזרים של בנקים וממשלות.   (1)
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 (1) מאוחד –מדינות זרות חשיפות ל
נכסי המאוחד או מסך  1%סך החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל בדבר  עמיד -חלק א 

 מההון, לפי הנמוך )במיליוני שקלים חדשים(:  20%מעל 
 

 ( 5()3()2)ניתחשיפה חוץ מאז   ( 2)חשיפה מאזנית 

 בול עבר לגמחשיפה מאזנית  המדינה
חשיפה מאזנית של שלוחות של הבנק  

      במדינה זרה לתושבים מקומיים
מאזנית מעבר  חשיפה 

 לגבול

 

 לממשלות
 לאחרים  לבנקים ( 4)

 חשיפה 
 מאזנית

 לפני ניכוי
 התחייבויות 

 מקומיות 

 ניכוי בגין 
 התחייבויות 

 מקומיות 

 חשיפה 
 ניתמאז

 נטו לאחר
 יכוינ

 התחייבויות 
 מקומיות 

 סך
 כל

 ה פהחשי
 ניתהמאז

 סיכון
 אשראי
 מאזני
 בעייתי 

 חובות 
 פגומים

 סך
 חשיפה 

 חוץ 
 מאזנית

 מזה:
 סיכון

 אשראי
 חוץ 

 מאזני
 בעייתי 

 לפירעון 
 עד

 שנה 

 לפירעון 
 מעל 
 שנה 

              2020בדצמבר  31
 2,206 10,638 -  581 -  13 12,844 -  352 352 1,860 358 10,626 ארצות הברית 

 1,365 221 -  2,255 -  20 1,586 -  -  -  1,470 116 -  צרפת 

 1,128 396 -  764 -  19 2,465 941 572 1,513 775 749 -  בריטניה 

 109 52 -  2,844 -  -  161 -  -  -  117 44 -  גרמניה 

 2,072 1,245 -  1,845 -  56 3,317 -  -  -  2,552 694 71 אחרות

כל סך 
החשיפות 

 6,880 12,552 -   8,289 -   108 20,373 941 924 1,865 6,774 1,961 10,697 למדינות זרות 

נתוני בנק  מזה: 
 1,186 864 -  832 -  30 2,050 -  -  -  840 1,210 -  אגוד

מזה: סך כל  
החשיפות 
 LDC 10 17 489  -  -  - 516 37  - 142  - 79 437למדינות 

ון,  זה: למדינות יומ
פורטוגל, ספרד  

 38 6 -  39 -  -  44 -  -  -  42 2 -  ואיטליה 

              
              2019בדצמבר  31

 3,252 6,778 -  556 -  24 10,030 -  316 316 1,473 246 8,311 ארצות הברית 

 1,285 133 -  2,226 -  21 1,418 -  -  -  1,404 14 -  צרפת 

 787 166 -  1,115 -  14 2,041 1,088 332 1,420 634 161 158 ניה בריט

 107 25 -  2,922 -  -  132 -  -  -  75 57 -  גרמניה 

 1,849 566 -  1,000 -  25 2,415 -  -  -  1,863 350 202 אחרות

סך כל 
החשיפות 

 7,280 7,668 -   7,819 -   84 16,036 1,088 648 1,736 5,449 828 8,671 למדינות זרות 

זה: סך כל  מ
החשיפות 
 LDC 11  - 398  -  -  - 409 4  - 83  - 81 328למדינות 

מזה: למדינות יוון,  
פורטוגל, ספרד  

 34 8 -  33 -  -  42 -  -  -  42 -  -  ואיטליה 

              
 

 .אשראי ונגזרי נזילים בטחונות ,ערבויות השפעת לאחר ,סופי סיכון בסיס  על (1)
 

 המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים. שה להפסדי אשראי, ולפני השפעת ביטחונות רפעת הפשי מאזני וחוץ מאזני, מוצגים לפני ה סיכון אשרא (2)
 .313ין סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בהתאם להוראות ניהול בנקאי תק (3)
 . םשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזייממ (4)
מיליוני שקלים חדשים בגין רכישת ביטוח ממבטחי משנה בינלאומיים לתיק ערבויות חוק מכר של לווים בענף הנדל"ן בישראל. )ליום   5,653יתרת החשיפה החוץ מאזנית כוללת סך של  (5)

י חוק המכר.  ויות להבטחת השקעות של רוכשי דירות על פבעל ער להמוח ( CCFדכון מקדם ההמרה לאשראי )(.לפרטים בדבר עמיליוני שקלים חדשים  5,571 - 2019בדצמבר  31
 לדוחות הכספיים.  25ראה ביאור 
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לפי הנמוך מההון,    20%לבין    15%מסך הנכסים במאוחד או בין    1%לבין    0.75%מידע בדבר מדינות שסך החשיפה לכל אחת מהן הינו בין    -חלק ב'
 וני שקלים חדשים(:  )במילי

 מההון.   20%לבין    15%במאוחד או בין  מסך הנכסים    1%לבין    0.75%אין מדינות שסך החשיפה אליהן הינו בין    2019בדצמבר    31- ו   2020  ר בדצמב   31לימים  

 מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות -חלק ג'

 ילות ולמדינות זרות שעברו ארגון מחדש. ז עיות נ ב בנק חשיפה מאזנית למדינות זרות עם  אין ל   2019דצמבר  ב   31- ו   2020בדצמבר  31לימים  
 

המפקח על הבנקים, חשיפות על בסיס סיכון סופי. הצד הנושא בסיכון הסופי הוא אדם, עסק, מוסד    החשיפה המוצגת לעיל מייצגת, בהתאם להוראות
כאשר לא קיים "חיזוק אשראי", אזי הצד הנושא    אשראי.  ויות, ביטחונות, חוזי ביטוח ונגזריאשראי", כגון ערבאו מכשיר כלשהו המספק לבנק "חיזוקי  

 בסיכון הסופי הוא החייב עצמו.
( בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  LDC" כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות )LDCך כל החשיפות למדינות  שורת "ס

 פת לחובות מסופקים". בדבר "הפרשה נוס 315
נה זרה לתושבים מקומיים.  רה כוללת חשיפה מאזנית מעבר לגבול וחשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדיזמדינה  לחשיפה מאזנית  

ות בחוץ ה מאזנית של שלוחחשיפה מאזנית מעבר לגבול כוללת חשיפה מאזנית של משרדי התאגיד הבנקאי בישראל לתושבי המדינה הזרה וחשיפ
 נם תושבי המדינה שבה ממוקמת השלוחה. יבים שאשלארץ של התאגיד הבנקאי לתו

ינה זרה לתושבים מקומיים כוללת חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי באותה חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במד
 ע עד לגובה החשיפה(. חות )הניכוי מבוצמדינה זרה לתושביה, בניכוי התחייבויות אותן שלו

 
 

 (CRC) אשראי   הפחתת סיכון
 

להפחתת הסיכונים  ת באמצעים שונים  קבוצת הבנק נוקטת אמצעים שונים להפחתת הסיכונים הנובעים ממתן אשראי ומריכוזיות האשראי. קבוצת הבנק נוקט 
 האשראי של הבנק. זיות האשראי. להלן תיאור הכלים העיקריים להפחתת הסיכון במסגרת מדיניות  ו ומריכ   י הנובעים ממתן אשרא 

 . 2012בדצמבר    12הבנק מיישם את הכללים שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים מיום    - קיזוז נכסים והתחייבויות  
 ציג במאזן את יתרתם נטו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: י נגדי ו   כסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד גיד בנקאי יקזז נ בהתאם להוראות, תא 

 בגין אותן ההתחייבויות יש לו זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים.  -
 נטו או בו זמנית. כוונתו לפרוע את ההתחייבויות ולממש את הנכסים על בסיסב -
 יתנים לקביעה.נומים הכי וגם הצד הנגדי חייבים אחד לשני סם התאגיד הבנקאג -
יל, ובתנאי  התאם להוראות, תאגיד בנקאי יקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ויציג במאזן סכום נטו בהתקיים כל התנאים המצטברים לע ב 

 אי בגין אותן ההתחייבויות לקיזוז. זכות התאגיד הבנק גן באופן ברור את  שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המע 
 אשראי. נקבע כי תאגיד בנקאי יקזז פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי שניתן מפיקדונות אלה, כשאין לבנק סיכון להפסד מה   מו כן, כ 

אים המצטברים שלעיל. עם זאת,  נ כל הת   ם גין מכשירים נגזרים אלא אם מתקיימי גד ההתחייבויות ב כנ   תאגיד בנקאי לא יקזז בין נכסים בגין מכשירים נגזרים 
חזרה    שהוכרו בגין מכשירים נגזרים וסכומי שווי הוגן שהוכרו בגין הזכות לדרוש   בהוראות נקבע כי במקרים מסוימים תאגיד בנקאי רשאי לקזז סכומי שווי הוגן 

עים ממכשירים נגזרים שבוצעו עם אותו צד נגדי בהתאם להסדר להתחשבנות נטו  ב ם( הנו י המחויבות להשיב ביטחון במזומן )זכא מן )חייבים(, או ביטחון במזו 
(Master Netting Arrangement)  .גם אם תנאי הכוונה לפרוע על בסיס נטו או בו זמנית אינו מתקיים , 

ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר", אם מתקיימים תנאים  "  לבין  " שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר  ך זז בין "ניירות ער בנוסף, תאגיד בנקאי יק 
 מסוימים שנקבעו בכללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית בנושא זה. 

 וח על הבנקים. עם זאת, הבנק אינו רשאי לקזז מאזנית סכומים אלא אם קיבל לכך אישור מראש של הפיק 
עסקאות ברוטו, למעט פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי כאמור לעיל. בהתאם   ן ת בגי ו יניות הבנק הנוכחית היא להציג חשיפ מד 

ן האשראי  ד אשראי, קוזזו מ לכך, פיקדונות המיועדים למתן אשראי, שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי, ולקבוצת הבנק אין סיכון להפס 
 . בגין פעילות זו הוצגו בדוח רווח והפסד בסעיף עמלות   ת י הריב   י שניתן מפיקדונות אלו. פער 

 
קבלת ביטחונות לטובת הבנק נועדה להבטיח את החזר האשראי, שהבנק נותן ללקוח, במקרה של חדלות פירעון. טיב וכמות הביטחונות הנדרשים    -   בטוחות 

העסקה, ומהותיות הסיכון לכך שהלקוח לא יוכל להחזיר את האשראי. ככל שהסיכון גבוה    י נ מאפיי   סמך המאפיינים הבסיסיים של הלווה,   הלקוח, נקבעים על מ 
נים  , לפי פרמטרים שו יותר, הבנק ידרוש ביטחונות רבים יותר ונזילים יותר. ככלל, הלקוח יידרש להמציא סוגי ביטחונות, המתאימים ככל הניתן לאשראי הניתן 

 .אי ר ש פת הא ו כגון: התאמה לעסקה, לסכום ולתק 
, שעבוד של  ניירות ערך   הבנק קבע את סוגי הנכסים אשר יוכרו כבטוחות למתן אשראי במדיניות ובנהלים. הבטוחות העיקריות המקובלות בבנק הן: פיקדונות, 

במסגרת מדיניות הבטוחות, נקבעו כללים ועקרונות   חידים. י ויות של מוסדות, של תאגידים או של  יות בנקאיות וערב נדל"ן ושל רכב, שוברי אשראי, צ'קים, ערבו 
כושר  באשר לרמת ההסתמכות על כל סוג בטוחה, בהתאם לאופייה, סחירותה, התנודתיות במחירה, מהירות מימושה ומעמדה המשפטי, וזאת בנוסף לבחינת 

 למתן האשראי.   ההחזר של הלקוח כקריטריון 
שיעבוד שוטף, חייבים ו/או אמות מידה כספיות ותפעוליות המושתות על לקוח בכדי להבטיח את יכולתו לעמוד   כדוגמת  ו כן, קיימים סוגי ביטחונות נוספים כמ 

 בפירעון חובו לבנק. 
פי האשראי, למטרתו וכן למהירות לסוגי הצמדה, לאו , במידת האפשר, לסוג האשראי אותו הן מבטיחות, תוך התייחסות לטווח הזמן,  מותאמותהבטוחות  

ש שלהן. מקדמי הביטחון קובעים את השיעור בו הבנק מוכן להסתמך על בטוחה מסוימת כביטחון לאשראי. שווי הבטוחות בהתאם למקדמי ו ת המימ ל יכו 
בדקים אחת לשנה, ומאושרים בועדת הבטוחות השונים נ הביטחון מחושב, ככל שניתן, באופן אוטומטי על ידי מערכות המחשוב. מקדמי הביטחון לסוגי  

נה ובועדת אשראי דירקטוריונית, בועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון. כמו כן, קיימים ביטחונות אשר אינם נלקחים בחשבון בחישוב מקדמי ואי עלי ר אש 
 כנגד התחייבות הלווה בלבד.  בל, גם מתן אשראי הביטחון והם משמשים לחיזוק מערך הביטחונות הקיים. הבנק מאשר באופן פרטני ומוג 
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המקדם בו יש להכפיל  נכס לביטחון, הבנק מתחשב רק בסכום מסוים מערך הנכס לצרכי ביטחון )"מקדם ביטחון"(. מקדם הביטחון הוא  ת עת קבל ב ככלל,  
פר פרמטרים כגון: סחירות ויכולת תאים, בהתחשב במס את שווי הנכס לשם קבלת שווי הנכס לביטחון עבור הבנק. לכל סוג בטוחה נקבע מקדם ביטחון מ

הבטוחה, זמן המימוש ועלות התהליך, התנודתיות של מחיר הבטוחה, המעמד המשפטי/צורת רישום הבטוחה והבעלות עליה, והיכולת של צד  מוש של י המ 
 ג' להטיל מגבלות על מימוש הבטוחה.

וערבויות בנקאיות מתעדכנים באופן    קדונות י הביטחונות: פ כלל זה עדכון ערכם של  של הביטחונות, וב במסגרת נוהלי הבנק נקבעו כללים באשר לניהול השוטף  
סחירים מתעדכנים באופן שוטף לפי ערכם בשוק; לגבי בטוחות שהן נדל"ן, קובע הנוהל את המועד להערכת    שוטף לפי תנאיהם; ביטחונות שהם ניירות ערך 

וקפת במקרים המוגדרים במדיניות הבנק, על ידי יחידת השמאות הפנימית  ת ה זו מ כ וג האשראי המובטח על ידי הנכס. הער י מוסמך בהתאם לס שווי על ידי שמא 
 של הבנק. כמו כן, מבוצעת הערכת שווי במקרים של חשש לירידה מהותית בערך ביטחון, העלולה להעמיד את הבנק במצב של חוסר ביטחונות. 

)נדל"ן, שעבוד רכב, ערבויות אישיות( בכדי    IIשל באזל    (CRM)סיכון  ההפחתת  שר אינן מוכרות במסגרת כללי  ש נרחב בבטוחות אהבנק עושה שימו
 להפחית את סיכוני האשראי. 

רבויות בנקאיות לעיתים הבנק דורש מהלקוח להמציא ערבויות או ערבים להבטחת האשראי. קיימים מספר סוגי ערבויות כגון ערבויות אישיות, ע   - ערבים  
 תבי שיפוי.כ וח או  טסות בי סוגיהן, ערבויות מדינה, פוליל 

אשראי   מימון   -סינדיקציות  משמעותיים.  אשראי  בהיקפי  סינדיקציות  להוביל  לו  המאפשר  מקצועי  מערך  באמצעות  בסינדיקציות,  משתתף    הבנק 
 אי גדולות.  מנים בעסקאות אשרבמסגרת סינדיקציה מאפשר פיזור הסיכון בין מספר גופים ממ

להפחתת סיכון האשראי הוא שיתוף/מכירת נתחים מתיק האשראי של הבנק במגזרים מסוימים לגופים פיננסיים.   י נוסףלכ  -  ות שיתוף/מכירת חוב
כולה להיעשות הן באמצעות ת/שיתוף הסיכון י. מכירבמהלך השנים האחרונות, יצר הבנק תשתית עסקית, משפטית ותפעולית למכירת סיכון אשראי

 באמצעות שיתוף בסיכון. פעילות זו מובלת על יחידת הסינדיקציה שבחטיבה העסקית. טת והןלרה מוחמכי
)דירות( )הבטחת    2016בדצמבר    28ביום   לחוק המכר  הוציא בהתאם  בגין ערבויות שהבנק  ביטוח לחשיפות אשראי  השלים הבנק רכישת פוליסת 

 ות כאמור. ית ערבואת להוצולהתחייבויו 1974 - ( התשל"ה ת של רוכשי דירותהשקעו
 חשיפת האשראי בגין פוליסת הביטוח מבטיחה את הבנק למקרה בו יידרש הבנק לשלם בשל חילוט הערבויות ונועדה בעיקרה להפחית את נכסי הסיכון

 הנובעת מן הערבויות. 

בנושא   203את ניהול בנקאי תקין  ראם להו תהערבויות, בהיפת האשראי הנובעת מן  י הסיכון בגין חשרכישת הביטוחים נועדה, בעיקרה להפחית את נכס
 ".  "מדידה והלימות הון

 מדיניות האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים ועל ניהולם המבוקר.  -פיזור סיכונים 
 מאופיין במספר היבטים: הסיכוניםפיזור 

 פציפיים. סענפים להחשיפה ביחס השונים, לרבות הגבלת  אי בין ענפי המשקפיזור תיק האשר -
 יזור על פני קבוצות גודל של לקוחות.פ -
 ייחודיים ולסך פעילות הלווים בחוץ לארץ.  גבלות על היקף חשיפה למגזרי פעילותמ -
 גבלות על היקף חשיפה ללווים בודדים ולקבוצות לווים.מ -
 הבניה, משכנתאות(. וונטיים )ענף אוגרפי במקרים רליזור גיפ -

הבנק ובדירקטוריון נערכים, בהתאם לצורך, דיונים בנושא אשראי לענפים מסוימים, בעיקר ביחס לענפים הרגישים לתנודתיות    בהנהלת  -  י משקפנע
 ל קפיד ע מות בענפים אלה. הבנק  פתחויות החזוי תוח כלכלי של ההתבמחזורי העסקים. מדיניות האשראי לענפים הרגישים נקבעת בהתבסס על ני

אשראי לענפים מסוימים, כמו ענף היהלומים  .  315פיזור החבות בין ענפי המשק השונים, כך שלא תיווצר חבות חריגה בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  
לים ל קבעו כנאלה. לענפים האמורים  תמחים בענפים  ובעלי תפקידים המוענף הבנייה )לרבות תתי הענפים שלו(, מטופל על ידי יחידות מקצועיות  

לענפים אלה.   הייחודיים  וזאת על מנת להתמודד עם סיכוני האשראי  הנוגעים להעמדת אשראי,  לנהלים הכלליים  בענף  ונהלים ספציפיים, בנוסף 
 ראי ולגדרו. היהלומים הבנק מעדיף לדרוש ביטחונות מחוץ לענף על מנת להפחית את סיכון האש

ת גדולים באמצעות סקטור תאגידים, במסגרתו פועלים צוותים בעלי התמחויות ענפיות. לעתים,  וללקוח יבנק פועל בתחום האשראה - ות גדוליםלקוח
פותו  מגביל הבנק את חלקו באשראי ללקוח גדול ביחס להיקף האשראי הכולל לאותו לקוח במערכת הבנקאית, ובמקרים מסוימים מתנה את השתת

כוללת בה ישתתפו גם בנקים נוספים )במסגרת הסדרי קונסורציום(. הבנק מקפיד על עמידה במגבלות   צירת חבילת מימוןות מסוימות ביבמימון עסקא
בנקאי  ם להוראות ניהול  , בהתא10%על חבות לווה וקבוצת לווים ועל חבותם הכוללת של הלווים הגדולים וקבוצות הלווים שחבותם נטו לבנק עולה על 

 .  313תקין 

 פיד על פיזור גיאוגרפי בתחום האשראי לבנייה ובתחום המשכנתאות, במטרה להקטין ריכוזיות יתר במתן האשראי.קהבנק מ - פיזור גיאוגרפי

בנק נוקט  לצעדים האחרים שהללווים בעלי חשיפה מטבעית מוצעים אמצעי חיסוי והגנה )עסקות גידור( לצמצום חשיפתם, וזאת בנוסף    -גידורים  
ילותם של אותם לקוחות. הבנק קבע הנחיות למעקב, פיקוח ובקרה נאותים על פעילות לווים אשר חבותם לבנק עבנק מפ הור סיכוני החשיפה של  למזע

  בי לקוחות אשר ות מופעלות גם לגרגישה לשינויים בשערי החליפין, לרבות יצירת סימולציות ותרחישים לשינויים עתידיים בשערי החליפין. בקרות מיוחד
 .שלהם הוא ניירות ערך תיטחונובמרכיב משמעותי בסל ה

 הלוואות לדיור
הנכסי, גם  ביטחון רש הבנק, בנוסף לעל פי נהלי הבנק בתחום המשכנתאות, ניתן אשראי בגין ביטחונות נכסיים בלבד. במקרים מסוימים דו  - ביטחונות 

פרטי הנכס המוצע לבנק כבטוחה וקביעת שוויו, נדרש בדרך כלל ביקור של שמאי בנכס, ומתקבל דוח הכולל את תיאור    אימות  ךערבים לחוב. לצור 
ה מובנית  נת עבודיו, הכוללות מתכוהנכס, מיקומו, מצבו הפיזי וכן את שווי השוק שלו. השמאים חתומים על הסכם עם הבנק ופועלים על פי הוראות

השמאות המקובלת בענף המשכנתאות הינה שמאות מקוצרת. עם זאת, דורש הבנק לגבי חלק מההלוואות שמטרתן גים ועוד.  יהוי חרילביצוע השמאות, לז
פוף לקריטריונים ספות בכ הכוללת בדיקות נורכישת דירה מיד שנייה, בנייה עצמית או הלוואה לכל מטרה, בסוגי נכסים בעלי סיכון גבוה, שמאות מורחבת  

 במקרים מסוימים דורש הבנק, בנוסף לביטחון הנכסי, גם ערבים לחוב.  ין זה.י שנקבעו לענ

על פי נהלי הבנק, כל נכס המשמש כבטוחה מבוטח בביטוח נכס. בנוסף, הלווים עצמם מבוטחים בביטוח חיים לטובת הבנק למקרה של   -ביטוחים  
 ן משמעותי.וית סיכחביטוח האשראי הינו גורם מפ . תהליךרע האשראי במלואופטירה בטרם נפ
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שיעור המימון המרבי אותו מאשר הבנק, נקבע במדיניות האשראי ונבחן מעת לעת. ככלל, הבנק דורש מהלווה להשתתף בחלק    -( LTVשיעור המימון )
ל כן, שיעור ע . יתר ןשל ירידת מחירים בשוק הנדל"בתקופה מוש הנכס, לרבות ממימון הרכישה. תשלום ההון העצמי מהווה כרית ביטחון במקרה של מי

 ההשתתפות של הלווה מהווה אינדיקציה נוספת לאיתנותו הפיננסית. 
 
 
 
 

 ( )במיליוני שקלים חדשים(: CR3שיטות להפחתת סיכון אשראי )
 

 

 מובטחים   מובטחים לא 

 הכל סך 
 ( 1)יתרה מאזנית 

 
סך הכל 

יתרה 
 ( 1)אזנית מ

מזה:  
סכום 

 (2)מובטח

  מזה: על ידי בטחון

מזה: על ידי 
  ערבויות פיננסיות

 מזה: על ידי 
 נגזרי אשראי 

 

 יתרה 
 מאזנית 

מזה:  
סכום 

  מובטח

יתרה 
 מאזנית 

מזה:  
סכום 

  מובטח

יתרה 
 מאזנית 

ה:  מז
סכום 

 מובטח

 2020בדצמבר  31ליום 
 אגוד  בנקכולל 

 -  -   1,747  8,319   8,198  26,126  9,945  34,445   293,598  חובות, למעט אגרות חוב

 -  -   -  -   -  -  -  -   15,453  אגרות חוב
 -  -   1,747  8,319   8,198  26,126  9,945  34,445   309,051  סך הכל 

  90מזה: פגום או בפיגור של 
 -  -   20  238   74  226  94  464   2,136  ימים או יותר 

 2020בדצמבר  31ם ולי
 ללא בנק אגוד 

 260,250  חובות, למעט אגרות חוב
 

 31,402  8,746  23,258  7,030 
 

 8,144  1,716 
 

 -  - 

 7,853  אגרות חוב
 

 -  -  -  -   -  - 
 

 -  - 

 -  -   1,716  8,144   7,030  23,258  8,746  31,402   268,103  סך הכל 
  90ור של גמזה: פגום או בפי

 -  -   20  238   63  211  83  449   1,864  ימים או יותר 

  2019בדצמבר  31ליום 
 230,698  חובות, למעט אגרות חוב

 
 24,001  6,860  17,514  5,875 

 
 6,487  984 

 
 -  - 

 9,196  אגרות חוב
 

 -  -  -  -   -  - 
 

 -  - 

 239,894  סך הכל 
 

 24,001  6,860  17,514  5,875 
 

 6,487  984 
 

 -  - 
  90מזה: פגום או בפיגור של 

 -  -   14  151   32  252  46  370   2,186  ימים או יותר 

 
 וחים בדוחות הכספיים ולאחר הפרשות להפסדי אשראי. החשבונאיים המדויתרה מאזנית בהתאם לערכים   (1)
 ו נגזר אשראי, לאחר התחשבות במקדמי ביטחון. אערבות  ל חלק מסכום החובות שמובטח בבטחון,יתרה מאזנית ש   (2)
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 סיכון האשראי לפי הגישה הסטנדרטית 
 
 

(. במסגרת  ECAIיים, הנקבעים על ידי חברות דירוג אשראי חיצוניות )דירוגי אשראי חיצונחישוב סיכון האשראי על פי הגישה הסטנדרטית מבוסס על  
 . S&Pרת בוב, הבנק משתמש בנתוני הדירוג של חהחיש

 דירוגי חברות הדירוג משמשים לקביעת משקל הסיכון של קבוצות החשיפה הבאות: 

 ריבונויות  -

 סקטור ציבורי -

 תאגידים בנקאיים -

 תאגידים -

 ת בהתאם לנתוני הצד הנגדי. קביעת משקל הסיכון המתאים מתבצע

 אחת ממשקל הסיכון הנגזר מדירוג אותה מדינה.   ה ת בדרג ו ן של המדינה בה הבנק מאוגד והוא נח משקל הסיכון של בנקים נקבע לפי משקל הסיכו 

תאגיד בנקאי או ישות   עבור השקעה בהנפקות שיש להן דירוג הנפקה ספציפי, משקל הסיכון של החוב יתבסס על דירוג זה, למעט כאשר המנפיק הוא
 . ספציפי ל דירוג המנפיק ולא על דירוג הנפקהסקטור ציבורי. במקרים אלו, משקל הסיכון יתבסס ע

 
 בהם עושה הבנק שימוש:  S&Pלהלן טבלת המיפוי לדירוגי חברת הדירוג הבינלאומית 

S&P 

AAA  עד- AA 

+ A  עד- A 

+ BBB  עד- BBB 

+ BB  עד- BB 

+ B  עד- B 

+CCC   או נמוך יותר 

 

 של סיכון האשראי בבנק אינו מדורג בדירוג חיצוני. יהעיקר קהחליצוין כי 
 

 ניתוח והכנת מסגרות 

ים עבור בנקים ומוסדות פיננסיים זרים הבנק  כחלק מהפעילות העסקית של הבנק, לצורך הכנת מסגרות הפעילות לחשיפת אשראי וסיכונים אחר
 , אשר משמשים את הבנק הן לניתוח והן לקביעת גבולות חשיפה. S&P-ו  Fitch ,Moody'sדירוג הבינלאומיות המובילות:  משתמש בדירוגים של חברות ה

 ומידרוג.  S&Pבהכנת מסגרת הפעילות עבור בנקים ישראלים, הבנק נעזרים גם בדירוגים של חברות הדירוג מעלות 
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 (CR4) סיכון אשראיחשיפה לסיכון אשראי והשפעות הפחתת  -הגישה הסטנדרטית 

 : (1) ן הרכב חשיפת האשראי נטו לפי סוגי הפחתות סיכון )במיליוני שקלים חדשים(ללה

 

לפני מקדמי המרה  חשיפות 
 והפחתת ביטחונות

חשיפות לאחר מקדמי 
 תוצפיפונכסי סיכון  המרה והפחתת ביטחונות

 ( 2)סכום מאזני 
סכום חוץ 

 (2)מאזני 
 םסכו

 ( 3)מאזני
סכום חוץ 

 (3)מאזני 
 נכסי  
 סיכון 

צפיפות נכסי  
 סיכון 

 2020בדצמבר  31ליום 
 כולל בנק אגוד 

 0% 135 - 97,210 - 96,615 תריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן ורשות מוניטרית ארצי

 18% 339 425 1,480 1,360 1,154 כזית שאינן ממשלה מר( PSEישויות סקטור ציבורי )

 27% 1,257 749 3,882 2,687 3,832 )לרבות בנקים רב צדדיים לפיתוח( םבנקי

 91% 53,353 20,377 38,171 54,495 41,416 תאגידים

 75% 18,186 1,936 22,311 13,514 23,794 חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 75% 10,000 1,013 12,320 5,262 14,812 הלוואות לעסקים קטנים

 53% 82,105 1,318 154,674 16,531 155,071 מגורים לבביטחון נכס 

 100% 6,639 652 5,987 3,355 6,442 בביטחון נדל"ן מסחרי

 125% 3,065 22 2,440 108 2,456 הלוואות בפיגור

 62% 3,703 23 5,982 46 5,982 אחריםנכסים 

 48% 178,782 26,515 344,457 97,358 351,574 סך הכל 

 2020בדצמבר  31ליום 
 בנק אגוד  אלל

 0% 135 - 79,930 - 79,366 ריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן ורשות מוניטרית ארצית

 17% 250 346 1,112 1,128 789 שאינן ממשלה מרכזית ( PSEישויות סקטור ציבורי )

 30% 978 715 2,519 2,537 2,476 צדדיים לפיתוח(בנקים )לרבות בנקים רב 

 91% 46,600 19,203 32,240 51,469 34,423 תאגידים

 75% 14,436 1,748 17,500 12,163 18,913 חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 75% 9,383 930 11,580 4,802 13,960 הלוואות לעסקים קטנים

 53% 77,331 1,219 144,765 15,665 145,116 בביטחון נכס למגורים 

 100% 3,816 117 3,698 489 3,988 ל"ן מסחריבביטחון נד

 125% 2,688 ( 6) 2,153 81 2,169 הלוואות בפיגור

 62% 2,824 7 4,537 14 4,537 נכסים אחרים

 49% 158,441 24,279 300,034 88,348 305,737 סך הכל 

 2019בדצמבר  31ליום 

 0% 90 1 58,737 10 59,229 ריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן ורשות מוניטרית ארצית

 14% 181 131 1,128 520 752 שאינן ממשלה מרכזית ( PSE) יציבור רישויות סקטו

 25% 392 88 1,498 119 1,518 בנקים )לרבות בנקים רב צדדיים לפיתוח(

 89% 42,111 17,472 29,614 48,040 31,040 תאגידים

 75% 15,266 1,575 18,780 11,131 20,390 חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 75% 7,961 847 9,766 4,255 11,492 םיהלוואות לעסקים קטנ

 53% 70,652 1,110 133,306 13,346 133,837 בביטחון נכס למגורים 

 100% 4,032 167 3,866 610 4,166 בביטחון נדל"ן מסחרי

 127% 3,634 - 2,869 - 2,912 הלוואות בפיגור

 58% 2,174 11 3,718 22 3,718 נכסים אחרים

 51% 146,493 21,402 263,282 78,053 269,054 סך הכל 
 

בתאגידים פיננסיים מתחת לספי הניכוי )הכפופים למשקל סיכון  עות  מאזניות המשקפות סיכון אשראי, זאת למעט סכומי מסים נדחים והשק-היתרות בגילוי כוללות יתרות חוב מאזניות וחוץ (1)
 ראי צד נגדי וחשיפות איגוח. (, חשיפות בגין סיכון אש250%

 קפות את סכומי החשיפה הפיקוחיים, בניכוי הפרשות ומחיקות, לפני מקדמי המרה לאשראי ולפני שיטות להפחתת סיכון אשראי. שתרות מיה  (2)
 הפחתת סיכון אשראי. את סכומי החשיפה הפיקוחיים, בניכוי הפרשות ומחיקות, לאחר מקדמי המרה לאשראי ולאחר שיטות ל משקפותהיתרות  (3)
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 )במיליוני שקלים חדשים(  ( 1()2)(CRS) פות לפי סוגי נכסים ומשקולות סיכון יחש -ת יהגישה הסטנדרט

 אחר  150% 100% 75% 60% 50% 35% 20% 0% סוגי נכסים/משקל סיכון

סך הכל 
חשיפות  

חר אשראי )לא
רה  מקדמי המ 
והפחתת  
 ביטחונות(

 2020דצמבר ב 31ום יל
 כולל בנק אגוד 

ריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן 
 97,210  -  -  118  -  -  -  -  87  97,005  ורשות מוניטרית ארצית
שאינן  ( PSEישויות סקטור ציבורי )

 1,905  -  -  1  -  -  25  -  1,627  252  ממשלה מרכזית
ם ם )לרבות בנקים רב צדדייבנקי

 4,631  -  -  164  -  -  666  -  3,801  -  לפיתוח( 
 58,548  -  -  51,870  -  -  466  -  6,212  -  תאגידים

 24,247  -  -  1  24,246  -  -  -  -  -  חשיפות קמעונאיות ליחידים 
 13,333  -  -  4  13,329  -  -  -  -  -  הלוואות לעסקים קטנים

 155,992  -  -  1,205  37,561  23,996  38,010  55,220  -  -  בביטחון נכס למגורים 
 6,639  -  -  6,639  -  -  -  -  -  -  בביטחון נדל"ן מסחרי

 2,462  -  1,208  1,254  -  -  -  -  -  -  הלוואות בפיגור
 6,005  5  119  3,467  -  -  -  -  -  2,414  נכסים אחרים

 495  -  96  399  -  -  -  -  -  -  מזה: בגין מניות
 370,972  5  1,327  64,723  75,136  23,996  39,167  55,220  11,727  99,671  סך הכל 

 2020מבר בדצ 31ליום 
 ללא בנק אגוד 

ריבונויות, הבנקים המרכזיים שלהן  
 79,930  -  -  118  -  -    -  87  79,725  ורשות מוניטרית ארצית 
נן  ישא( PSEישויות סקטור ציבורי )

 1,459  -  -  1  -  -  25  -  1,181  252  מרכזיתממשלה 
בנקים )לרבות בנקים רב צדדיים 

 3,234  -  -  164  -  -  666  -  2,404  -  לפיתוח( 
 51,442  -  -  45,208  -  -  465  -  5,769  -  תאגידים

 19,248  -  -  ( 3) 19,251  -  -  -  -  -  ים חשיפות קמעונאיות ליחיד
 12,510  -  -  3  12,507  -  -  -  -  -  הלוואות לעסקים קטנים

 145,984  -  -  1,068  36,060  23,183  35,495  50,178  -  -  בביטחון נכס למגורים 
 3,815  -  -  3,815  -  -  -  -  -  -  בביטחון נדל"ן מסחרי

 2,147    1,085  1,062  -  -  -  -  -  -  ורפיגהלוואות ב
 4,544  5  65  2,668  -  -  -  -  -  1,806  נכסים אחרים

 226    58  168  -  -  -  -  -    מזה: בגין מניות
 324,313  5  1,150  54,104  67,818  23,183  36,651  50,178  9,441  81,783  סך הכל 

 2019צמבר בד 31ליום 
המרכזיים שלהן ריבונויות, הבנקים 

 58,738  -  -  84  -  -  -  -  27  58,627  ניטרית ארציתורשות מו
  שאינן( PSEישויות סקטור ציבורי )

 1,259  -  -    -  -  -  -  902  357  ממשלה מרכזית
בנקים )לרבות בנקים רב צדדיים 

 1,586  -  -  77  -  -  42  -  1,467  -  לפיתוח( 
 47,086  -  -  40,652  -  -  573  -  5,861  -  תאגידים

 20,355  -  -    20,355  -  -  -  -  -  חשיפות קמעונאיות ליחידים 
 10,613  -  -  1  10,612  -  -  -  -  -  ת לעסקים קטניםהלוואו

 134,416  -  -  826  37,247  13,340  32,238  50,765  -  -  בביטחון נכס למגורים 
 4,033  -  -  4,033  -  -  -  -  -  -  בביטחון נדל"ן מסחרי

 2,869  -  1,528  1,341  -  -  -  -  -  -  הלוואות בפיגור
 3,729  5  58  2,027  -  -  -  -  -  1,639  ם אחריםנכסי

 149  -  48  101  -  -  -  -  -  -  מזה: בגין מניות
 284,684  5  1,586  49,041  68,214  13,340  32,853  50,765  8,257  60,623  סך הכל 

           
מאזניות המשקפות סיכון אשראי, זאת למעט סכומי מסים נדחים והשקעות בתאגידים פיננסיים מתחת לספי הניכוי )הכפופים למשקל  -וץהיתרות בגילוי כוללות יתרות חוב מאזניות וח ( 1) 

 . סיכון אשראי צד נגדי וחשיפות איגוח (, חשיפות בגין 250%כון סי
 המרה לאשראי ולפני שיטות להפחתת סיכון אשראי. יתרות משקפות את סכומי החשיפה הפיקוחיים, בניכוי הפרשות ומחיקות, לפני מקדמי ה  (2)
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 של צד נגדי סיכון אשראי
 

 ( CCRAד נגדי )של צ  גילוי איכותי על סיכון אשראי

ם בגין כל התחייבות של הצד  הצד הנגדי לעסקה יהיה בכשל לפני הסליקה הסופית של תזרימי העסקה, לרבות תקבולישסיכון  הסיכון צד נגדי הינו  
ושפע מסיכונים הצד הנגדי יכול להיות מ הכשל. סיכוןהנגדי. הפסד כלכלי יקרה רק כאשר העסקה עם הצד הנגדי תהיה בעלת שווי כלכלי חיובי בעת 

וסיכון המוניטין של הצד הנגדי לעסקה. סיכון הצד הנגדי הוגדר כסיכון מהותי    , סיכון תפעולי, סיכון נזילות, סיכון שוקאשראי  ן אחרים, ביניהם: סיכו
 ל החטיבה הפיננסית. נק. מנהל הסיכון הוא מנהבב

ה חלק ממדיניות האשראי של הבנק, בנוגע עודית לטיפול בסיכון הצד הנגדי מול מוסדות פיננסים ומדינות ומסמך נוסף, המהווי ניות ייהבנק התווה מד
ת ולמגבל  ףוההתחייבויות של הבנק, וזאת, בכפו  מהווה חלק מניהול הנכסים. הפעילות במכשירים נגזרים  הלקוחות במכשירים פיננסיים נגזרים  לפעילות

ה השונים. שורה  במסגרת ניהול חשיפות בסיס וריבית במגזרי ההצמדהדירקטוריון. הבנק פועל במכשירים נגזרים הן עבור לקוחותיו, והן לצורך עצמי  
 זה. מירה על מסגרת נאותה לטיפול בסיכוןמכשירים פיננסיים, תוך ששל נהלים מבטיחים כי הבנק יוכל להציע ללקוחותיו מגוון רחב של 

העברה, הנובע  בגין מצב כלכלי, פוליטי או מלחמה, וכן, סיכון  יפה למוסדות פיננסים ולמדינות זרות הינה למספר גורמי סיכון ובהם סיכון מדינה  שהח
הפעילות    ב עיקרופי שעוגן במסמך המדיניות, הינו ניתיאבון הסיכון של הבנק, כממגבלות אדמיניסטרטיביות המונעות העברת מטבע חוץ. בפעילות זו, ת

שמירה על פיזור עיקריים הפועלים במדינות. הפעילות מתבצעת תוך  ולמוסדות פיננסים ה Aהיזומה למדינות המפותחות שדרוגן לא יפחת מקבוצת  
עיקר בכדי בוזאת,    מפותחות, עם דירוגים נמוכים יותר,  כה מאוד מול מדינות פחותנאות של החשיפות בין מדינות ומוסדות פיננסים. לבנק פעילות נמו

 לתת מענה לצרכי הלקוחות. 
שהוטלו על הפעילות מול הצד הנגדי, וכן, ם המתבצעים באופן שוטף לנוכח מגבלות ספציפיות  מדידת הסיכון מתבצעת באמצעות הפעלת תרחישי

כלל החשיפה את  המגביל  אגרגטיבי  ל  בחישוב  במקרים שבהם  התיק.  התמחושל  מתבצע  שוק,  מחיר  לצטט  ניתן  החשיפה  עומתבצ  רא  אמידת  ת 
פינ לצורך הפעילות מול מוסדות  ומדינות פיתח הבנק מתודולוגיה לקביעת המסבאמצעות מודלים מקובלים לתמחור.  נגדי, נסים  גרות מול כל צד 

 מדינות.בהסתמך על איכותם, דירוגם וההון של המוסדות הפיננסים וה
לפעילותו העסקית, כאשר הבקרה מתבססת על המידע הנכלל במערכות אלה,   ן דומהפיפה משתמש הבנק במגוון מערכות, באולצורך אמידת החש

חשיפת הלקוחות ולהתריע בעת חריגה. מנגנון הבקרה בפעילות מול מוסדות פיננסים    קרה ייעודית שפותחה על ידי הבנק, כדי לאמוד אתועל מערכת ב
חריגה המופקים לצורך המעקב אחר הפעילות בארץ ומחוץ לה, ביניהם    ודוחות  ודים שהוקמו במערכת התשתית של הבנקזרים מתבסס על דוחות ייע

יגים, המשקפים חריגות מהמסגרות שנקבעו, לו התרחשו כאלה. בנוסף, קיימים  נסים המרכז את כלל החשיפות מולם, וכן דוחות חרדוח מוסדות פינ
 ות, הן בחדר המסחר והן בבקרת חדר עסקאות.  נם ומדייות ממסגרות המסחר מול מוסדות פיננסים אוטומטיים להצפת חריגמנגנונ

מ וכן, מהבנק מתאים את מסגרות החשיפה שלו  ומדינות באופן שוטף,  פיננסים  לגבי דירוגים של  ול מוסדות  תבצעת בחינה שוטפת של פרסומים 
בנוסף נבדקים באופן שוטף אינדיקאטורים    ננסית.ימוסדות פיננסיים, הפועלת בחטיבה הפוף על ידי היחידה לקשרי  המוסדות הפיננסיים להם הבנק חש

 וסדות הפיננסיים המרכזיים אליהם הבנק חשוף. שעשויים להצביע על שינויים במצב הפיננסי של הממבוססי מדדי שוק לשם התראה על אירועים 
ת פיננסים זרים, כאשר רמת החשיפה  וולמוסד  בנק לסיכון הצד הנגדי היא לתאגידיםלמד כי עיקר החשיפה של הפרופיל הסיכונים הנוכחי של הבנק מ 

 לות מול מדינות. לבנק חשיפה נמוכה לפעי אינה מהותית. כמו כן,
לות  ר השפעות הקורונה על פעיניתן דגש לניטו  2020יש לציין כי במהלך שנת   ת הפעולות הנדרשות למזעור הסיכון.הבנק בוחן ומנטר באופן שוטף א

 אלה.   תלהשפעו הבנק מול צדדים נגדיים החשופים

או לשמירה על רמת ביטחונות על   המתבצעת ברובה מול לקוחות הנדרשים להלימות הון לבנק פעילות במכשירים פיננסיים נגזרים -מגבלות ובקרות 
ל ידי הבנק. לבנק פעילות מעטה יחסית עפותחה  שך יומי על ידי מערכת בקרה ייעודית  ידי הבנק באופן שוטף תו  פי תרחישים. פעילות זו מנוטרת על

ם נגזרים ומכירות בחסר, או מול לקוחות שאינם מחויבים בדרישת הון או ביטחונות. ניטור לקוחות אלה מול לקוחות שעיקר עיסוקם במכשירים פיננסי
 וחות האחרים.ת גבוהה יותר, יחסית ללקמתבצע בצורה קפדנית ובתדירו

ת לקוחות בהתאם לפרמטרים  מוסדות פיננסים ומדינות הכוללת התייחסות לנגזרים. כמו כן, קיימת מגבלת מסגרו  רות עבורבבנק קיימת מגבלת מסג
וחות הפעילים  ן, ובוחנת באופן יומי לקמסוימים. במסגרת החטיבה העסקית פועלת יחידה ייעודית המתמחה בבקרת חשיפות הנובעות מפעילות בשוק ההו

ה במגבלות שונות שקבעו  ות החטיבה לבקרת סיכונים, מתבצעת בקרה על פעילות חדר עסקאות, כולל בדיקת עמידלק מפעילבתחום זה. כמו כן, כח
 הדירקטוריון וההנהלה.  

  מול מוסדות פיננסים ומדינות, הבנק   נוהל שקבע הבנק. בפעילות לשם השתתפות בפעילות שוק ההון על הלקוח לספק ביטחונות, בהתאם ל   - הפחתת סיכון  
ר בין הצדדים לעסקה הוא רק סכום החשיפה נטו, ועל ידי  וזים בין העסקאות, כך שהסכום שיעבו . הדבר מאפשר קיז CSAועל נספחי  ISDAהסכמי  ל חותם ע 

  כל אימת שהחשיפה מגיעה להיקף מסויםכספים בין הצדדים לעסקה  מסדירים העברות של    CSAכך להקטין את החשיפה של כל אחד מהצדדים. נספחי  
 ראש, ועל ידי כך קטנה החשיפה לצד הנגדי. מ שנקבע  

(, מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף מסווגות כצדדים נגדיים מרכזיים כשירים לצרכי חישוב 203ח ג' להוראה  תאם להוראות הפיקוח על הבנקים )נספבה
פועל באמצעות   הבנק  Europe Market Infrastructure Regulation (EMIR)כמו כן, בהתאם לחקיקת    מרכזיים.  ין חשיפות לצדדים נגדייםבג  דרישות הון

במקום מול הצד הנגדי המקורי. כמו    LCH. בעסקאות הנסלקות באופן זה )מנדטורית או וולנטרית( חשיפת הבנק הינה מול .LCH Ltdמסלקה מרכזית 
ולות סליקה  ות מוסדות פיננסים מובילים המורשים לבצע פעעה באמצקפי המרג'ין בין הצדדים הנגדיים בעסבירה את כל התשלומים וכסמע  LCHכן,  

 בפעילות זו.  Clearing Members(. הבנק משתמש בשני Clearing Members-)ה LCHמול 
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 דשים( )במיליוני שקלים ח (CCR1)לפי גישה פיקוחית  (CCR)ניתוח חשיפה לסיכון אשראי של צד נגדי 

 

 עלות שחלוף  
 חשיפה  

 וטנציאלית עתידית פ
 חשיפה לאחר  

 נכסי סיכון  הפחתת ביטחונות 
 2020בדצמבר  31ליום 

 כולל בנק אגוד 
 1,380  2,408  1,494  1,782  שיטת החשיפה הנוכחית 

 כון אשראי )לעסקאות הגישה המקיפה להפחתת סי
 365  365  -  -  רך( עמימון ניירות  

 1,745  2,773  1,494  1,782  סך הכל 
 2020בדצמבר  31ליום 

 ללא בנק אגוד 
 1,233  2,125  1,343  1,552  שיטת החשיפה הנוכחית 

 הגישה המקיפה להפחתת סיכון אשראי )לעסקאות 
 365  365  -  -  ניירות ערך( מימון 
 1,598  2,490  1,343  1,552  כל סך ה

 2019דצמבר ב 31ום יל

 1,023  1,878  1,679  1,196  שיטת החשיפה הנוכחית 

 הגישה המקיפה להפחתת סיכון אשראי )לעסקאות 
 63  63  -  - מימון ניירות ערך( 

 1,086  1,941  1,679  1,196  סך הכל 

 
 )במיליוני שקלים חדשים(  (CCR2)( CVAאת הון בגין התאמת שערוך לסיכון אשראי )הקצ

 

 2019בדצמבר  31ליום  2020דצמבר ב 31ליום  

   ללא בנק אגוד  כולל בנק אגוד  

 

חשיפה 
לאחר  

הפחתת  
 נכסי סיכון  ביטחונות

חשיפה 
לאחר  
ת  הפחת 

 נכסי סיכון  ביטחונות

חשיפה 
לאחר  

הפחתת  
 נכסי סיכון  חונותביט

לפי הגישה   CVAינם גשבים בח סך כל התיקים שמ
 384 1,904 431 1,659 487 1,905 הסטנדרטית
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 קלים חדשים( )במיליוני ש (CCR3)לפי תיק פיקוחי ומשקלות סיכון  (CCR)חשיפות לסיכון אשראי של צד נגדי  -הגישה הסטנדרטית 

 

  

 100% 20% 0% ל סיכוןפיקוחי/משקתיק 
סך חשיפות 

 אשראי 
 2020בדצמבר  31ליום 

 כולל בנק אגוד 
 269 -  -  269 ריבונויות 

 144 -  144 -  שאינן ממשלה מרכזית ( PSEי )ישויות סקטור ציבור
 765 1 764 -  צדדיים לפיתוח(בנקים )לרבות בנקים רב 

 -  -  -  -  ערך  תניירו תחברו
 1,225 1,183 42 -  תאגידים

 5 5 -  -  תיקים קמעונאיים פיקוחיים 
 -  -  -  -  נכסים אחרים

 2,408 1,189 950 269 סך הכל 
 2020ר בדצמב 31ליום 

 ללא בנק אגוד 
 269 -  -  269 ריבונויות 

 144 -  144 -  שאינן ממשלה מרכזית ( PSEישויות סקטור ציבורי )
 596 1 595 -  פיתוח()לרבות בנקים רב צדדיים לקים נב

 -  -  -  -  חברות ניירות ערך 
 1,111 1,069 42 -  תאגידים

 5 5 -  -  תיקים קמעונאיים פיקוחיים 
 -  -  -  -  ם אחריםנכסי

 2,125 1,075 781 269 סך הכל 
 2019בדצמבר  31ליום 

 288 -  4 284 ריבונויות 
 135 -  135 -  כזית שאינן ממשלה מר( PSEורי )בטור ציקסישויות 

 626 -  626 -  בנקים )לרבות בנקים רב צדדיים לפיתוח(
 -  -  -  -  חברות ניירות ערך 

 1,178 878 300 -  תאגידים
 4 4 -  -  תיקים קמעונאיים פיקוחיים 

 -  -  -  -  נכסים אחרים
 2,231 882 1,065 284 הכל  סך



 דוח סיכונים 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

63 

 (CCR( )5CCR) (1)של צד נגדי אשראי בגין חשיפה לסיכון  ןהביטחו הרכב

 
 בטחון שמשמש בעסקאות נגזרים 

 בטחון שמשמש בעסקאות 
 ת ערךלמימון ניירו

 שווי הוגן  
 שווי הוגן של  וגן של בטחון שהופקד הוי שו ל של בטחון שהתקב

 בטחון שהתקבל 
 שווי הוגן של 

 לא מנותק מנותק לא מנותק מנותק בטחון שהופקד 

 2020בדצמבר  31ליום 
 בנק אגוד  כולל

 -  1,592  11  -  921  -  מטבע מקומי  -מזומן 

 -  3  931  -  523  -  מטבעות אחרים  -מזומן 

 -  33  -  -  152  -  י מחוב ריבוני מקו

 -  -  -  -  2  -  חוב ריבוני אחר 

 -  -  -  -  -  -  חוב של סוכנות ממשלתית

 -  23  -  -  54  -  אגרות חוב קונצרניות

 -  184  -  -  376  -  ניותמ

 -  -  -  -  -  -  בטחון אחר

 -  1,835  943  -  2,028  -  הכל סך 

 2020בדצמבר  31ליום 
 אגוד  לא בנקל

 -  1,592  11  -  855  -  מטבע מקומי  -מזומן 

 -  3  931  -  505  -  מטבעות אחרים  -מזומן 

 -  33  -  -  152  -  חוב ריבוני מקומי 

 -  -  -  -  2  -  חוב ריבוני אחר 

 -  -  -  -  -  -  סוכנות ממשלתיתחוב של 

 -  23  -  -  47  -  חוב קונצרניותאגרות 

 -  184  -  -  327  -  מניות

 -  -  -  -  -  -  בטחון אחר

 -  1,835  943  -  1,888  -  סך הכל 

 2019בדצמבר  31ליום 

 -  574  39  -  547  -  מטבע מקומי  -מזומן 

 -  3  207  -  301  -  מטבעות אחרים  -מזומן 

 -  28  -  -  173  -  חוב ריבוני מקומי 

 -  -  -  -  2  -  ר חוב ריבוני אח

 -  -  -  -  -  -  חוב של סוכנות ממשלתית

 -  4  -  -  112  -  אגרות חוב קונצרניות

 -  145  -  -  356  -  מניות

 -  -  -  -  -  -  בטחון אחר

 -  754  246  -  1,491  -  הכל סך 

       
 
נובעות מסיכון אשראי של צד נגדי שקשורות לעסקאות נגזרים או לעסקאות מימון ניירות ערך, לרבות עסקאות שסולקו  ה ות שיפחלבטחונות שהופקדו או התקבלו בגין    הסכומים מתייחסים (1)

 ( CCPנגדי מרכזי ) באמצעות צד  
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 )במיליוני שקלים חדשים( ( CCR6אשראי )חשיפות לנגזרי 

 

 2020בדצמבר  31 

 רה מכ נהגנה ש הגנה שנרכשה  

   כומים נקובים ס

 76 257 ( Single-name credit default swapsעסקאות החלף כשל אשראי על ישות יחידה )

 - - אופציות אשראי

 42 42 נגזרי אשראי אחרים 

 299 118 סכומים נקוביםסה"כ 

   ערכי שווי הוגן

 3 12 שווי הוגן חיובי )נכס( 

 - (8) וי הוגן שלילי )התחייבות( שו
 

 2019בר מבדצ 31 

 רה מכ נהגנה ש הגנה שנרכשה  

   סכומים נקובים 

 418 276 ( Single-name credit default swapsעסקאות החלף כשל אשראי על ישות יחידה )

 -  2 אשראי אופציות

 44 44 אחרים נגזרי אשראי 

 320 464 סה"כ סכומים נקובים

   הוגןערכי שווי 

 4 9 שווי הוגן חיובי )נכס( 

 -  (5) ( תוגן שלילי )התחייבושווי ה

 

 ( )במיליוני שקלים חדשים(CCR8חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים )

 2019בדצמבר  31ליום  2020מבר בדצ 31ליום  

 

 חשיפה לאחר  
הפחתת  
 נכסי סיכון  ביטחונות

 אחר  חשיפה ל
הפחתת  
 נכסי סיכון  ביטחונות

   חשיפה לאחר
הפחתת  
 ון סי סיככנ ביטחונות

   ללא בנק אגוד  כולל בנק אגוד  

 155  778  162  899  180  1,247  חשיפות לצד נגדי מרכזי כשיר )סך הכל( 

לא כולל  )  QCCPעסקאות עם חשיפות ל
 77  386  39  287  51  349  בטחון ראשוני והעברות לקרן סיכונים(; מזה:

 OTC  73  15  14  3  40  8נגזרי   

 69  343  35  273  36  276  סחירים בבורסהגזרים נעסקאות   

       6  286  בטחון ראשוני לא מנותק

 73  366  8  38  8  38  העברות ממומנות לקרן סיכונים

 - - 115  574  115  574  העברות לא ממומנות לקרן סיכונים
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 סיכון שוק 
 

 וריבית כללי על סיכון שוק מידע 
הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בגורמי הסיכון  הינו הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות    -(  Market Risk)  סיכון שוק

לסחורות וחשיפתו למניות איננה מהותית, כך שהחשיפה העיקרית חשיפה    ינפלציה(. לבנק איןיבית, שערי חליפין, מחירי מניות, סחורות וא בשוק )שיעורי ר
הנכסים וההתחייבויות של הבנק נקובים במטבע או מגזרי הצמדה שונים, ומסיכון הריבית  הסיכון הקיים כאשר    -שלו לסיכון השוק נובעת מסיכון הבסיס  

(Interest Rate Risk  שהינו הסיכון לרווחי ,)  הנובע בעיקר, מתזוזות בשיעורי הריבית, תזוזות שונות של עקומים שונים ל הבנקש הבנק ולהון הכלכלי ,
וש  ששינוי בריבית יכול לגרום לשינוי במבנה הנכסים וההתחייבויות של הבנק, כתוצאה ממימ  שבהם הבנק משתמש לפעילותו העסקית, או מהעובדה 

עורי הריבית משפיעים על רווחי הבנק )שינוי בהכנסות( ועל שווי נכסיו )שינוי ים בשייהריבית במשק. שינו  אופציות לפירעון מוקדם, בגין שינוי ברמת
 (. בשווי הוגן

 ת, מדיניות ותהליכים אסטרטגיו
יכון זה הינו  יהול סנ סיכון מהותי, וכי    למיפוי וזיהוי סיכונים, כי סיכון השוק הינו דירקטוריון והנהלת הבנק קבעו, במסגרת התהליך המוסדר של הבנק  

 חיוני ליציבות הבנק. לפיכך, התווה דירקטוריון הבנק מסמך מדיניות ייעודי לטיפול בסיכון השוק והריבית.
ודרכים להפחתת   ול הסיכון, תיאבון הסיכון, מדידת הסיכונים,סמך המדיניות לטיפול בסיכון השוק מאגד את מדיניות הבנק לטיפול בסיכון, את אופן ניהמ

ף, הן  סמך קובע את העקרונות לפיהם על הבנק לפעול על מנת לזהות, למדוד, לנטר, לבחון ולבקר את סיכון השוק והריבית באופן שוטון. המכהסי
ן הבנק. עקרונות  לניהול סיכונים של הדירקטוריון ודירקטוריו  למהלך עסקים רגיל והן לעתות קיצון. המסמך מאושר אחת לשנה בהנהלת הבנק, הועדה

באזל   נקבעו באופן ההולם את אסטרטגיית הבנק ואת דרישות הרגולציה, קרי, הוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, הוראות ועדתיניות  דהמ
 (. Best Practice-הרלוונטיות, ובהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם )ה

 ל הבנק. הבת ש תחות חוץ לארץ וחברוהשוק והריבית מתבצע ברמה קבוצתית, כולל שלוניהול סיכון 
 והריבית בבנק נחלק לשני מוקדי סיכון עיקריים:    ניהול סיכון השוק

 ים נגזרים סיכון של הבנק, מכיל את כל העסקאות שאינן כלולות בתיק הסחיר, לרבות מכשירים פיננסי התיק מהווה את עיקר הפעילות וה   - תיק בנקאי   -
ואינפלציה. מידת החשיפה אליה רוצה הבנק להישאר חשוף נובעת חשוף בעיקר לסיכון ריבית  יק זה  תהגנה לתיק הבנקאי.  המשמשים כעסקאות  

פן ייעודי עבור סיכון די ביטוי בדוחות הכספיים של הבנק. חשיפה זו הוגבלה במסגרת תיאבון סיכון שהוגדר באו מפעילותו העסקית של הבנק ובאה לי 
מית, באמצעות מגוון כלים ומודלים. חריגה או אף התקרבות לגבולות ת על ידי הבנק בתדירות יו א נבחני תיק הבנקאי, כאשר ה השוק וסיכון הריבית ב

ניהול סיכון זה נועד פן שוטף ומטופלות באופן מידי, בהתאם לעקרונות שנקבעו במסמך המדיניות שהתווה הבנק.  החשיפה שנקבעו, מדווחות באו 
יצול הזדמנויות וניטור מתמשך של פרופיל הסיכון, כך שהבנק לא שנקבע בגין הסיכון, תוך נ סיכון  ה ירה בהתאם לתיאבון  לשמור על רמת סיכון סב 

 ייחשף להפסדים משמעותיים.
ל  בים אחרים של התיק הסחיר. התיק המאוחד )כול התיק מורכב מפוזיציות במכשירים פיננסים המוחזקות למטרות מסחר או לגידור רכי   -סחיר  תיק  -

שנועדו   כמו גם הנגזרים  - וכן, תיקי איגרות חוב למסחר ואסטרטגיה במטבע ישראלי ובמטבע חוץ   נוהלים בחדר עסקאותקים המ י בנק אגוד( כולל ת
 הסחיר. תיק זה, נמצא ברמת סיכון לא גבוהה.  לביצוע אסטרטגיות. כמו כן, כולל התיק עסקאות גידור למכשירים הכלולים בתיק  

 
  -   333ניהול סיכוני שוק, הוראת ניהול בנקאי תקין    -  339שוק וריבית הן: הוראת ניהול בנקאי תקין  טיות לנושא ניהול סיכוני  הרלוונ  הוראות בנק ישראל

מדידה    -  208תקין    יוהוראת ניהול בנקא  בית, בעיקר בגין סיכון הריבית בתיק הבנקאי,, המרחיבה את ההוראות בהתייחס לסיכון ריניהול סיכון ריבית
 בהתייחס להקצאת ההון בנדבך הראשון בגין התיק הסחיר, כפי שיפורט להלן.  והלימות הון

 
שתמש בשיטת  הבנק מ  ת וסיכון האופציות.ר, סיכוני שער חליפין על כל הפעילות הבנקאיומניות בתיק הסחי  בגין סיכון ריבית  רש להקצות הוןהבנק נד

ה זו מכמתת את הסיכון הכרוך  משך החיים הממוצע )מח"מ( במדידתו את סיכון הריבית ובשיטת דלתא פלוס במדידתו את הסיכון בגין אופציות. שיט
 תקן.הנכס הבסיס ובסטיית ה מבטאות את רגישות תיק האופציות לתזוזות בכי "היווניות". אלבפעילות תיק האופציות כפונקציה של ער

יציה ש"ח/מדד( אין הקצאת הון. בגין פוזיציה פתוחה בכל מטבע. לחשיפת אינפלציה )פוז 8%עבור חשיפת מטבע )סיכון בסיס( עומדת על  קצאת הוןה
 כחלק מהנחיות הוראה.  

הינה    הקצאת ההון של הבנק בגין סיכון שוק פיכך,  ל יכון ברמה נמוכה, ו לעיל, מנוהלת תחת מגבלות המשקפות תיאבון ס   בתיק הסחיר, כאמור פעילות הבנק  
 נמוכה מאוד. 

אי התאמה    תיק משכנתאות, מייצר שימושים לטווחים בינוניים, אשר כנגדם מגייס הבנק מקורות. עקב  מבנה תיק הנכסים וההתחייבויות של הבנק המוטה
 של הבנק לשינויים בעקומי הריבית.כלכלי הקורות, חשוף השווי מלאה בין מח"מ השימושים למח"מ המ

ת והחטיבה לבקרת סיכונים, ברמה השבועית במסגרת  ית מתבצע ברמה היומית על ידי החטיבה הפיננסיניטור שוטף של פרופיל סיכון השוק והריב
שות המנהל הכללי. פרופיל סיכון ת, בראוה לנכסים והתחייבויהחטיבה הפיננסית, וברמה החודשית בועדת הנהלהועדה לניהול סיכונים, בראשות מנהל 

בנק. הדיון בדירקטוריון עוסק בהתפתחות פרופיל ון הבנק באמצעות מסמך הסיכונים הרבעוני של ההשוק והריבית בתיק הבנקאי מוצג לדירקטורי
ורמי הסיכון בשווקים בארץ רט, בגפ תחויות בשווקים, ובבתיקים השונים, במהלך התקופה הנסקרת, ובהתפהסיכון, בפעולות העיקרית שביצע הבנק  

ק והריבית בתיק הבנקאי שלו ורגישות הבנק  יל העסקי של פעילות הבנק ובפרופיל סיכון השוובחוץ לארץ שיש להם השפעה פוטנציאלית על הפרופ
 טו לשם סגירתה. חש, מדווחת לדירקטוריון, כולל האמצעים שננקלשינויים בגורמי הסיכון. כל חריגה, לו תתר

 ל ומדידה של הסיכון לניהו ם כלי
ומבחני מצוקה. המודלים ומערכות המידע   ל מערכות מידע, מודלים, תהליכים, מדדי סיכוןמדידת סיכוני השוק והריבית נתמכת על ידי מגוון רחב ש 

 י תיקוף מתמשכים.  מהלכי הבקרה הפנימית של הבנק, לרבות תהליכ המעורבות בחישוב נבחנות באופן שוטף, באמצעות
כון שקבע  ומבחני המצוקה. הבנק פועל תחת תיאבון הסי VAR-השוק בשני התיקים, הבנקאי והסחיר, מנוהלים ברמה הכוללת באמצעות מודל היכוני ס

 ומבחני מצוקה. VARהדירקטוריון לסיכוני שוק וריבית במונחי 
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מההון העצמי, וכי ההפסד המרבי במבחני   11%יעלה על  ש, לא  דלאופק השקעה של חו  של כלל פעילותו של הבנק,  VAR-קובע כי ערך התיאבון הסיכון  
הבנק שומר על מי. לשתי מגבלות אלה נקבעו גם קוים מנחים של ההנהלה.  מההון העצ  13.5%ל שיטות החישוב, לא יעלה על  המצוקה, הגבוהה מבין כ 

 הבנק כמקור שקלי לא צמוד. וי של נאלה, הוגדר ההון הפ. לצורך יישום מודלים מצא בתחום מגבלות אלהפרופיל סיכון הנ
טחון סטטיסטית הנקבעת מראש. המודל צפוי לבנק, במהלך אופק השקעה מסוים וברמת ביהוא מודל סטטיסטי האומד את ההפסד ה  VAR-מודל ה

יטה, תמש בששעות מדד זה. הבנק מאת אופק ההשקעה לתיקים אותם הוא בוחן באמצ  מודד את רמת הסיכון במונחי כסף, כאשר הבנק מתאים
, שנועד לבחון BACK TESTINGנלווה חישוב    VAR-רמי הסיכון. לחישוב ההמשלבת בין השיטה ההיסטורית והשיטה האנליטית, לניטור אפקטיבי של גו 

ו, וכן ולל שלכ, על התיק הVARנחי ת התוצאה בפועל. הבנק קבע תיאבון סיכון במו את איכות אומדני החישוב שלו, קרי, לבחון את תחזית המודל לעומ
 משתמש במדד זה ככלי נוסף לניטור פעילותו בתיקי האופציות השונים.

בשוק. מודל זה    נועדו לאמוד את ההפסד הצפוי לבנק, כתוצאה מתנודות חריפות במחיריהם של גורמי הסיכון אלה הן מגוון שיטות ש   - מבחני מצוקה )קיצון(  
שיטות מבחני  .  VAR- מאלי" של ההתפלגות, קרי, מעבר לרמת המובהקות שנקבעה בעת חישוב ה זנב הש " ההפסד הפוטנציאלי ב אומד, בשיטותיו השונות, את 

המתואם גם למוקדי הסיכון  תיים: שיטות סובייקטיביות, המסתמכות על מתווה כלכלי כפי שנקבע על ידי מומחי הבנק,  המצוקה של הבנק נחלקות בעיקרון לש 
יל ובקיצון, הנקבע על ידי בנק  הבנק את התרחיש "הגרוע ביותר", וכן מתווה התרחיש האחיד במהלך עסקים רג בחינת  מ בתיק, ובכך מהווה    הספציפיים הקיימים 
שראל  בעבר, וכן, על תרחישים שנקבעו על ידי בנק י ה, ושיטות אובייקטיביות, המסתמכות בין היתר על אירועים ותרחישים קיצוניים, שאירעו  ישראל אחת לתקופ 

 . 4%- ל   1%כון הריבית, בהם זז העקום לאורכו באופן מקביל בשיעורים הנעים בין  הול סי י לנ   333בהוראה  
יחזרו הצפוי, לו   VAR- , האומד את ערך ה STRESSED VARיק הבנק, בוחן הבנק מדדים נוספים כמו  במסגרת בחינת ה"זנב השמאלי" של התפלגות ת 

הכלכלי   בשוק בעת המשבר  ו 2008-2009בשנים  התנאים ששררו  הוא  כ ,  ה ן  , האומד את ממוצע EXPECTED SHORTFALL VAR- מחשב את מדד 
כדי לשקלל אירועים קיצוניים הנמצאים מעבר לרמת המובהקות, ואינם באים לרמת המובהקות שנקבעה )ממוצע "הזנב השמאלי"(,  ההפסדים, מעבר  

 . VAR- שוב ה לביטוי בעת חי 
סיכון   , המהווה את המודל העיקרי לניהולEVE- גישת השווי הכלכלי באמצעות מודל הם לפי  יהבנקאי בבנק מבוצע  מדידת וניהול סיכון הריבית בתיק

 הריבית בבנק. 
ווחי אשראי ופיקדונות( של ( בוחן את השפעתם של שינויים בעקומי ריבית על השווי הכלכלי )הכולל מרEconomic Value of Equity) EVE-מודל ה

הבנקאי, תחת שי  התיק  שונות של  בנהנחות  פעילותויים  למגזרי  חלוקה  )תוך  הריבית  נגזרים  עקומי  ובחלכגון  ומשכנתאות,  פיקדונות  למגזרי  ,  וקה 
זויים  חם כתזרימי מזומנים  מי המזומנים החזויים נטו שלו, כשאלו מוגדריהצמדה(. כאשר, השווי הכלכלי של תאגיד בנקאי מוגדר כשווי הנוכחי של תזרי

 רימי מזומנים חזויים נטו בגין פוזיציות חוץ מאזניות. בגין נכסים בניכוי תזרימי מזומנים בגין התחייבויות בתוספת תז
בי  ריבית, המשקפים הן מהלך עסקים רגיל והן מצ  בוחן את ההשפעה של השינויים בריביות חסרות סיכון בלבד במספר רב של תרחישי  EVE-דל המו

מההון, בתרחיש זעזוע    13.5%קבע תיאבון סיכון בשיעור של  מקבילים ואינם מקבילים המוגדרים מראש, בעקומי הריבית. הבנק    ינוייםשמצוקה, וכוללים  
יותבעקומים. כמו כן הוגדרו קוו  2%, קרי, תזוזה מקבילית של  PV02סטנדרטי לקיצון, תרחיש   ר, ועבור  ים מנחים של ההנהלה ברמות סיכון נמוכות 

הריבית יבית, אופן הניהול ואמצעי ההפחתה, ראה פרק ניהול סיכון  . לפרטים נוספים בדבר הגישות לניהול סיכון הרמהלך עסקים רגיליצגים  יתרחישי המ
 בתיק הבנקאי להלן. 

 והריבית  מגבלות המודלים המשמשים את הבנק לצורך ניהול סיכון השוק
ם, נתוני הקלט  בית, בדומה לכל מודל, יש מגבלות היכולות לנבוע מהנחות המודליק והריוורך אמידת סיכון השלמודלים העיקריים שבשימוש הבנק לצ

ים בכלים  בשווקים, ובמיוחד, למצב קיצון. הבנק מודע למגבלות אלה, ולפיכך, הוא מגבה את המודל  בהם נעשה שימוש או חוסר ההתאמה שלהם למצב
ציאל לאירוע  שכן הוא מתבסס על נתונים היסטוריים, שאינם אומדים בהכרח פוטניצון,  קמתאים לשימוש בעת    אינו  VAR- ותהליכים נוספים. מודל ה

הסיכון    ם הינם בעלי "מבט קדימה", קרי, הם אינם מסתמכים על הנתונים ההיסטוריים, ובוחנים אתקיצון בשוק. השימוש במבחני מצוקה, אשר ברוב
 . VAR- בתרחישי לחץ משלימים את מודל ה

בתרחישים השונים(, אומדים את הסיכון    EVE-ה מדד  ותרחישי קיצון והן  VAR- השינוי בשווי הכללי של הבנק )הן מדד הים את  דמדדי הסיכון המוד
ע נק בנקודת המדידה וללא התערבות הנהלה לביצוקשיחה וסטטית של שינוי חד פעמי ויציב לאורך כל חיי הנכסים וההתחייבויות הקיימים בבבהנחה  

משמעות של ערכי הסיכון בכל שדרות  ו בחשיפות. ההתמודדות עם הנחות אלה, הינה בראש ובראשונה ההבנה והגילוי לי כלשהופעולות גידור/שינ
השפעות סיכוני הריבית גם בשיטת הרווחים,   לת החלטות עסקיות בהינתן הנחה זו. כמו כן, כמשלים לגישת ההון הכלכלי, הבנק אומד אתהניהול וקב

 יהול תוכניות העבודה המימוניות של הבנק. חלק מנכטווח קצר יותר וכן ל
של המכשירים הכוללים רכיב כזה. הבנק בהיותו בנק למשכנתאות, התנהגותיים לבניית תזרימי המזומנים החזויים  מגבלה נוספת היא שימוש במודלים  

חזויה של יתרות העובר ושב והפיקדונות שיש ריסה הפמי המשכנתאות והן בדלים התנהגותיים הן בפריסה העתידית של תזרינשען באופן מהותי על מו
 ח.  בהם אופציה ליציאה מוקדמת ללקו

ע שוטף תיקוף המתמשך שמבצע הבנק למודלים שבשימושו, הבוחנים את כל מרכיבי המודל, והן בביצוהבנק מתמודד עם מגבלות אלה הן בתהליכי ה
 שונות, לרבות קריסה מלאה של ההנחות.  גותיותההסיכון בהנחות התנ של מבחני רגישות לתוצאות אמידת ערכי

 במכשירים המאזניים טיפול באופציות התנהגותיות גלומות 
ות התנהגותיות מבוססות מודלים אופציות גלומות, הרגישות לשינוי ברמת הריבית. פריסת מכשירים אלו מחייבת שימוש בהנח במכשירים מסוימים קיימות 

 ת למול המצב בפועל. , שנועדו לבחון את התחזיBack Testingלים אלו עוברים תיקוף מתמשך, לרבות  ק. מוד נ אמפיריים שנבנו בב   ו/או תחשיבים 
 ההתנהגותיות הגלומות העיקריות:להלן מיפוי של האופציות 

  סות עלסות התנהגותיות המבונפרסות על בסיס הפירעון החוזי, בתוספת הנח   המשכנתאות  -מודל התנהגותי    -סילוק מוקדם במשכנתאות   -
דות ההנהלה  המודל ההתנהגותי נבחנים כל חודש ומובאים לדיון בועבחינה אמפירית של התנהגות הלווים, במגזרי ההצמדה השונים. פרמטרי  

 הרלבנטיות. 

  מימוש   ,נות יציאה תקופתיותללים אופציות התנהגותיות גלומות: משיכה בתחבבנק מגוון רחב של פיקדונות הכו  - מודל התנהגותי    -פיקדונות   -
ים היסטוריים  ידי הצפוי בגין פיקדונות אלה נבנה בהתבסס על ניתוח שוטף של אופציות נזילות והפקדות עתידיות בהוראות קבע. התזרים העת 

 ודל.ם אלו נבחנים בשוטף, במסגרת בדיקת הנחות המהתנהגותיים של מימוש אופציות, המשיכה וההפקדה על ידי המפקידים. נתוני

 חישי קיצון נפרסות בהתאם למודל סטטיסטי ייעודי.  ות בחשבונות עובר ושב שלא צפוי כי תושפענה משינוי בשער הריבית בתר רות זכ ת י   – עו"ש זכות   -

 



 דוח סיכונים 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

67 

 חשיפות למגזרי הצמדה 

ו  ות ו/אנר אושרו בועדות השויות(, למעט פוזיציות אסטרטגיות ספציפיות אשמדיניות הבנק היא פוזיציות מטבע מזעריות )תפעול  -חשיפות מטבע  
ע חוץ תחומות לרוב בתיק הסחיר, המנוהל בחדר עסקאות בכפוף למגבלות חשיפה נמוכות יחסית שנקבעו. הפוזיציות האסטרטגיות במטב  FXפוזיציות  

 וללת של הבנק לסיכון מטבע הינה נמוכה. המהווה מנגנון לבלימה וקיטון הסיכון. רמת הסיכון הכStop Loss -ב
ציה שלילית, הגלומה בפעילות הבנק בתיק הבנקאי, הכולל עודפי משכנתאות צמודות מדד, על  מובנית לאינפלחשיפה    לבנק  -ות אינפלציה  חשיפ

בנק לצמצם את החשיפה תוך פרק זמן  מדיניות ניהול הסיכון הינה בהתאמה לתוחלת הרווח הצפויה בהחזקת הפוזיציה, ויכולת ה  מקורות צמודי מדד.
פועל נאמדת במסגרת מדדי תיאבון הסיכון והמודלים שמפעיל הבנק על כלל סיכוני השוק.  גדר. החשיפה ב ון שהוכבכפוף לתיאבון הסי  סביר, זאת

 בינונית, המשקפת את היקף החשיפה והערכות האינפלציה החזויות.-ה נמוכההערכת הסיכון היא ברמ

 עה האם פוזיציה יועדה למסחרהמדיניות לקבי 
ת הנחיות ועדת באזל בקשר עם הגדרות התיק הסחיר, ניהולו ושערוכו. ההכללה של  הכוללת א  208  י תקיןאם להוראת ניהול בנקהבנק פועל בהתא

שקיימת אפשרות לגדרם חיר כפופה לעמידה בקריטריונים האובייקטיבים )חופשיים מאמנה המגבילה את סחירותם או  מכשיר ו/או פוזיציה בתיק הס
חר או גידור רכיבים אחרים בתיק למסחר, מתקיים ניהול פעיל של התיק והערכה יימת כוונת מסקרי ק  ,ביים שנקבעו בהוראהבאופן מלא( והסובייקטי

 של התיק באופן תכוף ומדויק.
עסקאות )תיק איגרות חוב למסחר של יחידת  סיווג לתיק למסחר מעוגן במדיניות הבנק, והתיק למסחר כולל את התיקים המנוהלים בחדר  ה

תיקי איגרות   -המסווגות לתיקים של חדר עסקאות וכן אופציות(, ותיקי המסחר המנוהלים בננ"ה  אות נגזרים(, עסקקחר בריבית )עושה שוהמס
ונגזרים שנועדו לביצוע אסטרטגיות.   כמו כן, כולל התיק עסקאות גידור למכשירים  החוב למסחר ואסטרטגיה במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, 

 , חשיפות ריבית וחשיפות בגין אופציות. FXבאים: חשיפות מסחר חשוף לגורמי הסיכון ההתיק ל כלולים בתיק הסחיר.ה
שיסווגו לתיק  יים חיצוניים, מבוצעות בחדר העסקאות ומסווגות לתיק למסחר במועד ההתקשרות. העסקאות  ככלל, כל עסקאות הנגזרים צדדים נגד

ך הרבעון הרביעי של השנה לא בוצעו העברות בין התיקים,  שיבוצעו לתיק הבנקאי. במהל ותועד    שטרם ביצוען הוחלט  הבנקאי הינן עסקאות ספציפיות, 
 לאחר מועד ההתקשרות בעסקה.  

 הארגון של פונקציית ניהול סיכון השוק והריביתהמבנה ו
די  ההגנה. מבנה זה נתמך על י  ת קווישוריון, ההנהלה ושלוהשוק והריבית בתיק הבנקאי, הכולל את הדירקטהבנק קבע מבנה ארגוני לניהול סיכוני  

ועד למנוע סטיות ממדיניות הבנק בפעילותו בתיק  ועדות ופורומים יעודיים, שמוסדו לשם ניהול סיכונים אלה, ולשם הקמת מערך בקרה פנימית שנ
 הסחיר ובתיק הבנקאי.  

ויים במדיניות הפיסקלית או המוניטרית, זועים בשוק מטבע החוץ, שינ ית, זעב י צפוי בשיעורי הריחריגים בשוקי הכספים וההון, כגון שינוי בלת בקרות אירועים  
 בים כגון אלה, לדיון מיוחד, על מנת לקבל החלטות המתחייבות מאירועים אלה. מתכנסות הועדות והפורומים המיוחדים שנקבעו בבנק למצ 

 כוני השוק והריבית:ה הארגוני שנקבע בבנק לצורך ניהול ובקרת סילהלן המבנ 

הריבית בתיק  דירקטוריון הבנק מאשר לפחות אחת לשנה את מסמכי המדיניות אשר מעגן את אופן ניהול החשיפות לסיכוני השוק ו - ריון הבנקדירקטו
נדונו ואושרו את לאחר ש, וזOTCועסקאות    וב, ומדיניות ייעודית לסיכוני נגזריםהבנקאי. מדיניות ניהול סיכוני שוק וריבית מדיניות ניהול תיק איגרות הח

ה בראשות  סיכונים  לניטור  בפורום  הפיננסית,  בחטיבה  סיכונים  לניהול  ו  CRO-בוועדות  הבנק  הדירקטוריון. ובהנהלת  של  סיכונים  לניהול  בוועדה 
תדירות הדיונים  ות(, ואת  המותר  הסיכון )תקרות החשיפת לניהול סיכוני השוק והריבית, את תיאבון ההמסמכים מתווים, בין היתר, את מדרג הסמכויו

ים מנחים )מגבלות( הנהלה, שנקבעו כנמוכות יותר והדיווחים על מצב החשיפות ברמות השונות. למסגרת תיאבון הסיכון שקבע הדירקטוריון, נוספו קוו
יכון נקבע בשגרה ובקיצון,  תיאבון הס ריון.  ונקבע על ידי הדירקטצום החשיפות, עוד טרם הופר תיאבון הסיכון שממגבלות הדירקטוריון, בכדי לאפשר צמ

רשים בגין סיכון הריבית בתיק הבנקאי, ובגין פעילותו בתיק  על ידי שורה של מדדים המגבילים את סיכון השוק, וכן, נקבעו מדדי תיאבון סיכון מפו
ון הסיכון הכולל של הבנק, האסטרטגיה י עם תיאבנו עקבהת תיאבון הסיכון, שן, וכן, הקווים המנחים של ההנהלה, משקפים אהסחיר. מגבלות הדירקטוריו

 העסקית, תכנון הנזילות, מקורות המימון, ותכנון ההון של הבנק.  
ם של היחידות בקבוצה אודות פרופיל הסיכון  יים ממשקים עם חברות הבנות בכל הקשור לקביעת תיאבון הסיכון על בסיס קבוצתי. דיווחיהבנק מק

 ם במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק.  מוצגי ,נוכח תיאבון הסיכוןל

משמשת כגוף מייעץ למנהל הכללי בנושאי סיכוני שוק וריבית. ועדה זו מתכנסת  עומד בראש ועדת ניהול נכסים והתחייבויות )ננ"ה(, ה   - המנהל הכללי של הבנק  
יוחדות בשווקים השונים. באחריות המנהל הכללי, קביעת מדיניות  ויות מ ח מות או חזויות התפת אחת לחודש או לעיתים תכופות יותר, כאשר קיי בדרך כלל  

ישור  די הדירקטוריון. במסגרת זו קבלת ההחלטות עסקיות בנוגע לניהול חשיפות שוק וריבית, א חשיפות וקווים מנחים, בכפוף למגבלות החשיפה שאושרו על י 
 שים לניהול סיכוני השוק והריבית במסלול אישור הנהלה.  רים חד צ והפחתת סיכונים ומו אסטרטגיות חשיפה יזומות, מהלכי גידור  

 הנהלת קווי העסקים -קו הגנה ראשון 

פנימית לניהול הסיכונים משמשת  ( הינו מנהל כלל הסיכונים הפיננסיים של הבנק, וביניהם סיכוני השוק והריבית הועדה הCFOמנהל החטיבה הפיננסית )
רות שבועית, ודנה בפעילות השוטפת בתחום ניהול הנכסים וההתחייבויות. בוועדה זו משתתפי גם נציגי  ת בתדיסלמנהל החטיבה, מתכנכגוף המייעץ  

 .  החטיבה לבקרת סיכונים
 וריון וההנהלה. ריבית, בכפוף למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטמנהל החטיבה הפיננסית קובע קווים מנחים לפעילות השוטפת של ניהול סיכוני השוק וה

יעודי, לשם  זיהוי והכרזת אירוע פיננסי המחייב היערכות מיוחדת, מכונס על ידי מנהל החטיבה הפיננסית, באישור המנהל הכללי, פורום ירה של  קבמ
 מעוגנת בנוהל ייעודי.דיון וקבלת החלטות לגבי דרכי ההתמודדות במהלך האירוע. פעילות פורום זה 

המנהל את החשיפות לסיכוני שוק וריבית, ובאופן שוטף ופועל ליישום המדיניות וההחלטות שנקבעו,  הגוף  וחטיבה הפיננסית הינסקטור ניהול פיננסי ב
 רה המתחייבת מפעילות הקו הראשון, בהתאם להנחיות בנק ישראל. לניהול סיכונים אלה ולבק 
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 יית ניהול הסיכונים פונקצ -קו הגנה שני 

( הינו האחראי על מסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים. פורום ניטור סיכוני שוק,  CRO  -  הראשי  םונים )מנהל הסיכונימנהל החטיבה לבקרת סיכ
ומתכנס אחת לחודשיים   עץ למנהל הסיכונים הראשי בנושא ניהול חשיפות הבנק לסיכוני שוק והריבית בתיק הבנקאיריבית ונזילות, משמש כגוף מיי

יבה הפיננסית ונציגי החטיבה לבקרת סיכונים, מבצע מעקב שוטף אחר פרופיל סיכון השוק והריבית  גי החטיתפים, בין היתר, נצלפחות. הפורום, לו שו
(. Back-Testingנה בדיעבד )הסחיר לרבות הפעילות הפרטנית בחדר המסחר, וכן, תוצאות של תרחישי קיצון, ומבחני בחיהן בתיק הבנקאי והן בתיק  

רת הסיכונים, כולל שיטות מדידה היכולות לתמוך בפעילות לניטור התיק, ומטפל בהיבטים השונים העולים ל ולבקור מתודולוגיות לניהכמו כן, דן ומאש 
ובקרת ס ניהול  והריבית, לרבות מסקנות מתהליכי תיקוף המודלים הרלבנטיים המתבצעים על ידימתוך  האגף לבקרת סיכונים, הבקרה    יכון השוק 

סגרת הקו השני באמצעות: יחידה ייעודית לבקרת סיכוני שוק ריבית ונזילות, שהינה חלק ממחלקת בקרת שית במע פות השוק והריבית נוהניטור של חשי
 . שמשת כמערך האמצעי לניטור פעילות חדר עסקאות, לרבות בנושאים של ציות ואכיפה מנהליתסיכונים פיננסיים, המ

 ביקורת פנימית  -קו הגנה שלישי 

שי במסגרת הממשל התאגידי של ניהול סיכונים בבנק, ומבצעת ביקורת באופן שוטף, לבחינת והערכת שלינה  גפנימית משמשת כקו ההביקורת ה
 ת בבנק, בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית של חטיבת הביקורת הפנימית.אפקטיביות הבקרות הפנימיו

 ל מערכות הדיווח והמדידה ההיקף והאופי ש 
מידע, מודלים, תהליכים, מדדי סיכון ותרחישי קיצון. מערכות המידע המעורבות בחישוב נבחנות באופן  ות  ערכמוהריבית נתמכת על    מדידת סיכוני השוק

 וריבית.   ובקרת סיכון שוקהבקרה הפנימית של הבנק, ותהליכי תיקוף מתמשכים. קיימת מערכת מרכזית המשמשת לניהול  שוטף, באמצעות מהלכי  
הסיכון ובחינה שלהם אל מול מגבלות הסיכון. החישובים מבוצעים בהתבסס על מאגר נתונים מרכזי הכולל נתוני שוק    דדיב מוהמערכת משמשת לחיש

י לוסיכוני אשראי. מנהבגין סיכוני שוק    בי הקצאת הוןוזיציות. החישוב מבוצע באופן אוטומטי וברמה יומית. בנוסף, משמשת המערכת לצורך חישוונתוני פ
נוספתסיכה גם במערכת  פועלים  הסיכונ  - ון  לניהול  ומודלים  הוק,  אד  ניתוחים  חישובים,  של  ותחזוקה  פיתוח  לצורך  ים. המערך  כמערכת משלימה 

ריגה. המערכת רכת פועלת בזמן אמת לניטור ואיתור פעילות חהאמצעי פועל באמצעות מערכת ייעודית לניטור ובקרת פעילות חדר העסקאות, מע
 מלא של הפעילות ויכולות לניתוח ברמת על ומגמות בהיבטי סיכונים ורווחיות.   עודתי תמאפשר

 רטיתבגישה הסטנד סיכון שוק 
 (: להלן רכיבי דרישת ההון תחת הגישה הסטנדרטית לסיכון שוק )במיליוני שקלים חדשים

 יום : יכון לסנכסי  

 2019בדצמבר  31 2020בדצמבר  31 

  ללא בנק אגוד  כולל בנק אגוד  
    מוצרים ישירים 

 1,339 1,217 1,519 וספציפי( סיכון שיעור ריבית )כללי 

 -  -  40 סיכון פוזיציה במניות )כללי וספציפי( 

 440 487 626 שער חליפין סיכון

 -  -  -  סיכון סחורות 

 -  -  -  אופציות

 12 16 43 פלוס - גישת דלתה

 -  -  -  איגוח

 1,791 1,720 2,228 סך הכל 

     
 . יכון במהלך השנה שינוי מהותי בערכי הס, ולא חל ר הינו נמוך, מרביתו נובע מסיכון ריביתכאמור לעיל, היקף החשיפה בתיק הסחי
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 מידע נוסף על סיכון שוק

 השוק אליהם חשוף הבנק  סיכוני

 להלן סיכוני השוק אליהם חשוף הבנק: 
ארבעה גורמי סיכון עיקריים: חי הבנק )שינוי בהכנסות( או להון הבנק, הנובע מתזוזות בשיעורי הריבית. סיכון הריבית כולל הינו הסיכון לרוו סיכון ריבית

  כון בסיס וסיכון התנהגות כמפורט להלן:אה, סיו קום התשדש, סיכון עסיכון תמחור מח
ות לפירעון )ריבית קבועה( ובמועדי התמחור מחדש )ריבית משתנה( של  הבדלי עיתוי בתקופסיכון הנובע מ  -(  Repricing Riskסיכון תמחור מחדש )

הבנק ואת שווי נכסיו לתנודות בלתי צפויות עקב  רווחי    חשוף אתחדש עלולה ליות חוץ מאזניות. אי התאמה במועדי התמחור מנכסים, התחייבויות ופוזיצ
 שינויים בשיעורי הריבית. 

)סיכון עקום   רי  -  (Yield Curve Riskהתשואה  בין שיעורי  בית  סיכון המתרחש בעקבות תזוזות בלתי צפויות של עקום התשואה. שינויים בקשרים 
 בצורה )פיתול( ומשפיעים באופן שלילי על רווחי הבנק או על השווי הכלכלי שלו.  ת( או ום )תלילבשיפוע העקולתקופות שונות באים לידי ביטוי בשינוי 

נים הדומים במאפייני  ן הנובע ממתאם לא מושלם בשינויים של שיעורי הריבית בשווקים פיננסיים שונים או במכשירים שוסיכו  -(  Basis Riskבסיס )  סיכון
שירים חוץ  יכולים לגרור שינויים בתזרימי המזומנים ובמרווח ההכנסות בין נכסים, התחייבויות ומכריבית  השיעורי  שינויים של  התמחור מחדש. הבדלים ב

 בעלי מח"מ דומה, ולכאורה מגודרים. מאזניים, שהינם 

שינוי בעיתוי או  נובע מ  הסיכון   רעון החוזי.בהם מועד הפירעון ההתנהגותי שונה ממועד הפיסיכון זה גלום בתזרימים    -(  Optionalityסיכון התנהגות )
השוק(. סיכון זה גלום באופציות המשובצות בתיק כלכליים )כגון שינויים בשיעורי ריבית  בהיקף של תזרים מזומנים, כתוצאה משינוי בתנאים המאקרו  

יות אלו מקנות ללקוח את . אופצםמאזניי  כשירים החוץ ייבויות )כגון משיכה בתחנות בפיקדונות( ובמהנכסים )כגון פירעון מוקדם במשכנתאות(, ההתח
   הזכות לקנות/למכור או לשנות את המכשיר הפיננסי.

ת בין שווי  סיכון לרווחי הבנק, הנובע מתזוזות בשערי חליפין/מדד מחירים לצרכן )כתוצאה מאי התאמה מטבעיהינו ה   -סיכון שער חליפין/אינפלציה  
 הנכסים לשווי ההתחייבויות(.

 סיכון לרווחי הבנק, שנובע מירידת ערך של השקעה במניות.הינו  -במניות ון פוזיציה סיכ

 ם נגזריםמכשירים פיננסיי

טור  חדר, והן עבור לקוחות שונים, לרבות עבור סק, מבוצעת בחדר העסקאות הן עבור תיקי המסחר המנוהלים בירים פיננסיים נגזריםהפעילות במכש
שוק המנוהלים    וון סיכונים והעיקריים ביניהם: סיכוניחשיפות בתיק הבנקאי. הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים, טומנת בחובה מגגידור  ליננסי,  ניהול פ

ניהול סיכוני השוק והריבית בתיק הסחיר ובתיק הבנקאי, סיכונים תפעולי ונים ניהול הסיכ  ים וסיכוני ציות המנוהלים במסגרת הכוללת שלבמסגרת 
ם בכפוף למדיניות הבנק אי צד נגדי מול הגופים השונים, מנוהלי, וסיכוני ציות, לרבות אכיפה מנהלית וסיכוני אשראי צד נגדי. סיכוני אשרעולייםפהת

 .ןושוק הה ייחס לסגמנטצד נגדי", ובפרק האשראי בהת לניהול סיכוני אשראי צד נגדי, כמפורט לעיל בפרק "סיכון אשראי

 עי פיקוח ומימוש המדיניות אמצ
במסגרתו מוצגת סקירה מקיפה לאופן ניהול סיכון הריבית, סקירת   דיון ייעודי לנושא סיכוני שוק וריבית,הועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון מקיימת  

ניתוחי רגישות להנחות המההנחות המרכזיות המשמשות לני שור מסמך המדיניות לניהול סיכוני שוק בא לאיוון זה מרכזיות. בדיהול סיכון הריבית, 
נה הארגוני לנושא סיכוני שוק, פירוט של שיטות המדידה ותיאבון הסיכון  ול סיכוני שוק וריבית וכולל תיאור המב וריבית. מסמך זה מהווה מסגרת לניה

יפות את כלל הפעילות הפיננסית, המאזנית והחוץ  המק  -  וונים אללניהול סיכ  ית, באמצעות השתת מגבלות כמותיות ואיכותיותעבור סיכוני שוק וריב
 .  מאזנית, בכל מגזרי ההצמדה

 מסמך המדיניות, לאחר קבלת המלצת הועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון. דירקטוריון הבנק מקיים דיון לאישור

מסמך הסיכונים הרבעוני, כך שניתן יהיה לוודא כי פרופיל מסגרת  בהיתר,    הריבית, בין ון מקבל דיווחים תקופתיים על סיכוני השוק וכמו כן, הדירקטורי
 קבע, ולוודא כי עקרונות ניהול סיכון השוק והריבית, מיושמים בבנק הלכה למעשה.  ו עולים בקנה אחד עם תיאבון הסיכון שנהסיכון והתפתחות

 ן בהנהלת הבנק, ודיווח אודות תוצאות הדיון לדירקטוריון. ה ודיונבים בחידיון, המחיידיניות הבנק נקבעו מספר אינדיקאטורים וספי יצוין כי במ

סיכוני שוק וריבית, בכל התיקים )בנקאי, סחיר(, ברמת הבנק וברמת הקבוצה )כולל  בתדירות חודשית במצב החשיפות בפועל ל  הנהלת הבנק דנה
ת, ניתוח מפורט של הנחות ההתנהגותיות אל מול הפעילות והריבי  ות השוקאזן ופוזיציבהשפעת הפעילות הבנקאית השוטפת על מבנה המ  חברות בנות(,

 וההון.  וחדים בהתאם להתפתחויות בשוקי הכספים בפועל, ונושאים מי

ות  סיכון, תחזילתי תלויה של בקרת סיכונים הכוללת, ניתוח הבפורום זה משתתפים גם פונקציות הקו השני, בקרת סיכונים וחשבונאות, ומוצגת סקירה ב
 יכון, תהליכי תיקוף ונושאים רלוונטיים נוספים. חות הסתלהתפ

ון, החטיבה הפיננסית, לאמוד את ערכי הסיכונים בתרחישי קיצון נוספים ולזהות  סיכונים, פועל באופן שוטף לאתגר את פעילות הקו הראשאגף בקרת 
 ת של הבנק. , כחלק מפעילותו לניהול מפת הסיכונים הכוללאת מוקדי סיכון

סגרת זו ההתנהלות בהתאמה לעומת האירועים עד לחזרה לשגרה. במר לניהול פיננסי בשעת החירום, הכולל תהליכי זיהוי, ואופן  ל מוסדהלבנק נו
באירוע,    ות אירוע פיננסי, ומכנס פורום חירום לטיפולעוקב הבנק שורה של זיהוי טריגרים/אינדיקאטורים מקדימים המצביעים על אפשרות להתרחש

 הראשי.  רום כולל את מנהלי הסיכונים הרלוונטיים ואת מנהל הסיכוניםך. הפורתאם לצובה

 יכון, לו יתרחשו, מוצפים ומדווחים בהתאם למדיניות הדיווחים באירועי שגרה וחירום.אירועים חריגים, מהותיים וחריגה ממגבלות הס
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 פוזיציות בתיק למסחרניהול 
יפה במדדי סיכון שונים בין מתיקים המנוהלים בחדר העסקאות, מנוהלים בכפוף למגבלות חש  ברובו  ,ור לעילהמורכב כאמ  הפוזיציות בתיק למסחר,

ל ידי חדר המסחר ומנוטר  יים בגורמי הסיכון. מדידת הסיכון מבוצעת במהלך יום המסחר ובסוף יום המסחר. הסיכון מנוהל עהשאר מבוססי תרחישי שינו
 עי, מחלקת סיכונים פיננסיים בבקרת סיכונים. ך האמצרידי המע וך יומי על באופן שוטף יומי ות

דו חודשית, בפעילות החדר, עמידה במגבלות הסיכון, מדידת רווח מול סיכון,   פועלת ועדה לניהול סיכוני פעילות חדר העסקאות הדנה בתדירותבבנק 
 בדירקטוריון. התחייבויות )ננ"ה( ובמסמך הסיכונים הרבעוני הנדון  כסים ונלניהול  עדת ההנהלה  עוד. דיווחים בגין פעילות זו מוצגים גם בוואירועים חריגים ו 

 לכל תיק בהתאם לפעילותו. בנק, שמורכב בעיקרו מתיקים המנוהלים בחדר עסקאות, מנוהל באמצעות מגבלות כמותיות המוגדרות  בתיק הסחיר של ה   סיכון שוק 

 ם לפי מודלים לניהול סיכוניםניהול יוק ודרכה לסיכוני שמידע נוסף על חשיפ
הבנק מנהל את סיכון הריבית בהתבסס על גישת הרווחים בין   רכזית לניהול חשיפות הריבית הינה גישת השווי הכלכלי. בנוסףכאמור לעיל, השיטה המ 
ו של הבנק כתוצאה משינויים בריבית  נית נטוסה המימצפויים בהכנ(. מודל זה בוחן את השינויים הNet Interest Income)NII -היתר באמצעות מודל ה

טווח החישוב. מדד זה אינו מניח פעילות יזומה של הבנק כתגובה  פק השקעה קצר, כאשר כל הפוזיציות של הבנק מתמחזרות עד סוף  חסרת סיכון, לאו
ים . מדד נוסף הינו מדד התייקרות בעלויות גיוס  ושימוש  מקורות  נויים במבנהקרי ללא שינויים במרווחים פיננסיים וללא שילשינויים בעקומי חסרי סיכון,  

 הבנק, לאופק השקעה קצר.  חן את השפעתם של שינויים במרווחי גיוס על השווי הכלכלי של הבו
 בנק. מדדים אלו מהווים השלמה להבנת השפעת השינויים בעקומי הריבית על ה

הסיכונים שלא מוקצה ון הנדרש בנדבך השני כנגד כלל הסיכונים, ובדגש על  ידת ההדומ  ICAAP-בתהליך ה  כמו כן סיכון הריבית מהווה נדבך חשוב
 יכון הריבית בתיק הבנקאי.בנדבך הראשון, ס בגינם הון

 התפתחויות בסיכון השוק 
יבית, עקב מבנה הפוזיציה ייה ברללכלי לעוי ההוגן הכ הריבית בתיק הבנקאי(, מצביעים על חשיפה בשוערכי הסיכון במדדים השונים )ניתוח סיכון  

רכי הסיכון הושפעו הן מפעילות שוטפת של ביצועי משכנתאות בינוניים. ע-לטווחים בינוניים וארוכים אל מול מקורות לטווחים קצריםהמורכב משימושים  
הדוקה  ב. על רקע משבר הקורונה, הבנק ניהל בצורה  ות החורתיק איגופעילות ב  הכוללת ביצוע עסקאות נגזרים  וגיוס פיקדונות והן מפעילות יזומה 

 מאוד את סיכון הריבית ובחן את המודלים ההתנהגותיים. 
 בינונית. -ן השוק הכולל מוגדרת כנמוכהרמת סיכו

 ון שנקבע. לא אירעו חריגות מתיאבון הסיכ 2020הלך שנת פרופיל הסיכון נמצא בתחומי תיאבון הסיכון שהוגדר. במ
 

 בתיק הבנקאי ובתיק למסחר  יביתרסיכון 

 אי בתיק הבנק מטרות ויעדים בניהול סיכון ריבית

 אופן הגדרת סיכון הריבית בתיק הבנקאי למטרות בקרת הסיכון ומדידתו 

 .  ן ריביתאי מהווה את עיקר הפעילות היוצרת לבנק סיכו כאמור לעיל התיק הבנק

 ריבית בתיק הבנקאי והאסטרטגיות להפחתת סיכון ניהול סיכון ה

ניהול לניהול הסיכון, מגדירה את מחויבות 333בנקאי תקין    ניהול סיכון הריבית מנוהל במסגרת הוראת  ועקרונות  כללית  . ההוראה קובעת מסגרת 
דרישה לתשתית ארגונית תומכת כמו גם לפונקציות מדידה, ניטור ובקרה   ומציבה  הריבית,סיכון  יהול  ירקטוריון וההנהלה הבכירה בנוגע לפיקוח ולנהד

את הסיכון במספר שיטות מדידה )אך רשאי לבחור גישה עיקרית לצרכי הניהול השוטף(, מערכות    של הסיכון. על פי ההוראה, הבנק נדרש למדוד
נקאי ובתיק הסחיר בנפרד. ההוראה מחייבת את הבנקים להפעיל תיק הבב כמו גם  התיק,  בכלל  דידה נדרשות לתמוך במדידה של סיכון הריבית  המ

 עזוע סטנדרטי" שתוצאות חריגות שלו יחייבו דיווח מיידי לפיקוח על הבנקים. מגוון תרחישים לאמידת הסיכון אך גם מגדירה "תרחיש ז
גישת השווי הכלכלי, כשיטה המרכזית לניהול הסיכון, אך בע את  ק. הבנק  הכלכלי שווי  ית מתבצע בשתי גישות: גישת הרווחים וגישת הניהול סיכון הריב

 פיתח מודל נוסף המתבסס על גישת הרווחים.
הוא המודל העיקרי של הבנק    ( הוא מודל המבטא את גישת השווי הכלכלי. מודל זהEconomic Value of Equity)   EVEמודל  -כלי  גישת השווי הכל 

בוחן את השפעתם של שינויים בעקומי הריבית על השווי הכלכלי של התיק הבנקאי, הסחיר והכולל    EVE-ודל המבנקאי.  בתיק היבית  לאמידת סיכון הר
ובנקאי(,   )תוך חלוקה למגזרי פעילות תחת הנחות)סחיר  נגזריםשונות של שינויים בעקומי הריבית  כגון:  ו,  זרי גלוקה למאות בחמשכנת, פיקדונות 

הריבית בשיעורים גבוהים מדה(. הנחות השינויים בעקומי הריבית, הן במצב חיים רגיל והן במצבי קיצון, לרבות עלייה/ירידה מקבילה של עקום  הצ
 ותרחישי התללה, השטחה וזעזוע קצר של עקומי הריבית.

בצעים במסגרת הנדבך השני של באזל. הקצאת ההון ים ומתרו, מתואהנוספת בגינכון הריבית בתיק הבנקאי והקצאת ההון הכולל  טיפול הבנק בסי
רגיל והן בתרחישי קיצון, לרבות תרחישים מערכתיים ותרחישי איום. זאת    במסגרת הנדבך השני של באזל, נבחנת הן בתרחישים המדמים מצב חיים 

 . ICAAP-ון הפנימי, הכחלק מתהליך הערכת הה
)מצטברות(   )מצטברות( המתקבלות על כלל השימושים ובין הוצאות ריבית  ש בין הכנסות ריביתו ההפרני, דהיימרווח מימונחישוב    – גישת הרווחים  

ם של היקפים שוניות הצפויה תחת הנחות פעילות שונות )מחזור בהמשולמות על כלל המקורות. מודל המרווח המימוני מאפשר את בחינת הרווחי
שות של שינויים בעקומי  ן בצד הנכסים והן בצד ההתחייבויות, שינויים בעקומי הריבית, הנחת פעילות לפי תכניות העבודה(, כולל ניתוחי רגירות, התהי

 הריבית השונים.
 Decision)  הכת החלטכמערכת תומ  חו בבנק, על בסיס העסקה הבודדת. המודל משמשהחישוב מתבצע באמצעות מערכות מיכוניות מתקדמות שפות

Support Systemכים שונים כגון: סוג מכשיר, ( למנהלי הסיכון בבנק. החישוב מתבצע מרמת העסקה הבודדת, המאפשר יכולת פילוח וניתוח בחיתו
 בסיס הצמדה, תקופה לפירעון ועוד.  

  - ק בנקודת זמן מסוימת. ברמה הדינמית של הבנ נית נטוהכנסה המימוחישוב ה -מות: סטטית ודינמית. ברמה הסטטית גישת הרווחים מיושמת בשתי ר
 חישוב ההכנסה המימונית בתרחישי פעילות וריבית שונים לשנה הקרובה. 
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במחלקת הצל בבנק נקבעים בתדירות יומית    כלים העיקריים לניהול והפחתת סיכון הריבית הינו קביעת מחירי הצל בבנק )מחירי מעבר(. מחיריאחד ה
 משקפים את צרכי ניהול החשיפות השונות תחת מדיניות ניהול הרווח והסיכון.  נסי, וניהול פיה שבסקטור נננ"

לניהול פוזיציית יגרות חוב ממשלתיות. כמו כן, פועלת מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות שבסקטור ניהול פיננסי,  כלי נוסף הוא פעילות קנייה/מכירה בא 
ואופציות. היתרונות בשימוש בכלים אלו נובע מיכולת ביצוע מהירה ובסכומים גדולים,    Swapקאות  ס, ע Forwardעסקאות    יס באמצעות הריבית ו/או הבס

ר. בנוסף, העסקאות הן  לצורכי ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, בפרק זמן סבי ואפקטיבי של חשיפות השוק והריביתדבר המאפשר ניהול דינמי 
 נזילות גבוהה והן מבוצעות באמצעות חדר העסקאות של הבנק.   מת בהןי, קיUnfunded)) ללא מימון

ת  י ההצמדה ולפי סוגי מכשירים עיקריים. מפת הריכוזיות נידונה בוועדות לניהול סיכונים בתדירוהבנק בוחן את מידת ריכוזיות סיכון הריבית לפי מגזר
 שנתית. 

 ןתרחישי קיצוק הבנקאי ומדדי סיכון הריבית בתי
 ן הריבית בבנק. , המהווה את המודל העיקרי לניהול סיכו EVE- סיכון הריבית בתיק הבנקאי, מיישם הבנק את גישת ההון באמצעות מודל ה חישוב   לצורך 

 הנוכחי  בניכוי הערךבריבית(,    ים מנכסי הבנק )החשופים לשינוייםהשווי הכלכלי של התיקים השונים מחושב כערך נוכחי של תזרימי המזומנים הנובע
(  EVE-הריבית )מדד ה  ימי המזומנים הנובעים מהתחייבויות הבנק )החשופים לשינויים בריבית(. השינוי בשווי הכלכלי בגין שינויים בעקומי של תזר

סות . הפריתי הריביויות בתרחישריביות צפ  ריביות נוכחיות, לבין היוונם לפימחושב כהפרש בין היוון התזרימים העתידיים של הנכסים והתחייבויות לפי  
 .  העתידיות של המכשירים הפיננסיים השונים מבוצעות בהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם לחישוב שווי הוגן

 תיאור הנחות המודל 
סת המתייח  לה להלןד לעומת הטבוהוא מבוסס על התיק הבנקאי בלב  EVE-מודל ה  כאמור המודל המשמש בפועל למדידת סיכון הריבית של הבנק הינו

לנהל במסגרת מודל זה שינויים   מתבסס על עקומי מחירי מעבר, וזאת כי הבנק מעוניין  EVE-לכלל הבנק. כמו כן, עקומי ההיוון הינם שונים כאשר ה
 בריבית מחירי מעבר בלבד ולא במרווחי אשראי/פיקדונות לדוגמא. 

 י ר מפני סיכון הריבית בתיק הבנקאאופן הגידו
נג כעזריםעסקאות  גידור שקיים בבנק  לנוהל  יוגדרו בהתאם  פוזיציות מאזניות בהתאם לכללי החשבונאות,  גידור  , אשר מזוהות כמגדרות  סקאות 

ידור ר המגדר. הגומנים של הפריט המגודר ושל הנגזתזרימי המז  חשבונאי. אפקטיביות הגידור הינה מידת ההתאמה בין השינויים בשווי ההוגן או בין 
י השינויים בשווי אפקטיביות גבוהה, אם השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר, מתקזזים כמעט במלואם על יד  ב כבעלשנח

 בעון.צעות אחת לרהוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר המגדר. בדיקות אפקטיביות הגידור מתב
גדר כלכלית את הפעילות המאזנית, אך שלא ניתנים להגדרה כגידור לפי כללי הגידור החשבונאי, יוצרים השפעה על  מנת ל   ל בוצעו ע הבנקאי ש   יק בת   נגזרים 

מנוהלת  ו   זרים הלא מגדרים חשבונאית. השפעה זו מנוטרת ח והפסד החשבונאי. הפער נוצר כתוצאה משוני ברישום החשבונאי בין הפריטים המאזניים לבין הנג רוו 
 נקבעו על ידי ההנהלה, באופן שוטף בסקטור ניהול פיננסי ומדווחת ונדונה בועדות השונות לניהול סיכונים. נחים ש מ ת קוים  תח 

ות הנלקחות לצורך קביעת הפריסות  ה לפחות, נבחנות הנחות המודלים המשמשים לניהול סיכוני שוק וריבית, לרבות ההנחות ההתנהגותיאחת לשנ
 לשינויים בהנחות ההתנהגותיות, נבחנת באופן שוטף.סיכון הת ערכי ים. רגישוונבמכשירים ש

 שוב תיאור ההנחות העיקריות במודלים השונים ופרמטרים המשמשים לחי
 חישוב השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים:

 י/אמפירי.סטרות של פירעון מוקדם, המבוסס על ניתוח סטטי החישוב נערך בהתבסס על אומדן ביחס לאפש -

ים המוקדם במשכנתאות מבוססות על בדיקות אמפיריות ו/או על מודל התנהגות של לווים בקשר עם שיעור הסילוקים המוקדמ  פירעוןההנחות   -
בכל מגזר הצמדה ובכל סוג ריבית, בנפרד   מתוך סך המשכנתאות, על בסיס שנתי. ההנחות נבדקות מעת לעת מול הסילוקים המוקדמים בפועל,

 המקוריות )תקופות קצרות ותקופות ארוכות(.  הלוואההתקופות בחנה בין ה תוך

קבועה או משתנה, צמודי מדדי ולא צמודים(, בהם תנאי הריבית ידועים  הנחות הפירעון המוקדם בפיקדונות וחסכונות עם תחנות יציאה )בריבית   -
 אמפירי, והן נבדקות ומתעדכנות מעת לעת.מראש, מבוססות על ניתוח 

 נפרסות על פי מודל סטטיסטי המביא לידי ביטוי היותן מקור יציב. בר ושבובונות ע ות זכות בחשיתר -

 
 נטו: השינוי בהכנסות ריבית

 היתרותת חסרת סיכון ובהנחה של מחזור של כל  חודשים קדימה( בתרחיש שינוי ריבי  12החישוב הנדון בוחן את הרווחיות המימונית השנתית ) -
 מה. ים קדישחוד 12 הנפרעות עד

והשקעת עודפי נזילות( לאופק של שנה,   הנחות לבניית התזרימים העתידיים למודל: הפריסות מתייחסות לכלל פעילות הבנק )מאזנית, נגזרים -
ו כן, השינוי ות. כמכושב ז-ריתרות העוב  ופריסתבמשכנתאות, משיכה מוקדמת בפיקדונות    ומבוססות על אופציות התנהגותיות כגון סילוק מוקדם

 בהכנסות כולל אומדן בגין עמלת הפירעון המוקדם.
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 ניתוח סיכון הריבית בתיק הבנקאי 
 חדשים(: )במיליוני שקלים  EVEעל השווי הכלכלי של התיק הבנקאי במונחי  2%-תזוזה מקבילה של העקום ב (1)להלן השפעת

 

 שינוי בשווי הוגן  

   מטבע חוץ מטבע ישראלי 

 סך הכל  אחר  אירו דולר  צמוד למדד  לא צמוד  
 2020בדצמבר  31

 כולל בנק אגוד 

 ( 1,727) 15 (10) 195 ( 1,558) (369) 2%עלייה של 

 1,052 (17) 52 (199) 1,254 (38) 2% ירידה של
 2020ר צמבבד 31

 אגוד  ללא בנק

 ( 1,441) 18 12 247 ( 1,507) (211) 2%עלייה של 

 765 (20) 30 (251) 1,203 (197) 2%ירידה של 

 2019בדצמבר  31

 (798) 12 67 372 ( 1,304) 55 2%עלייה של 

 (865) (12) (40) (401) 799 ( 1,211) 2%ירידה של 

 
 בפועל. ריבית ה לצורך ניהול סיכון ים המשמשים ים שוטפמחושב על סמך נתונ (1)

 
בחשבון הנחות לגבי שיעור ואופן הסילוקים המוקדמים.יתרות עובר    במסגרת עריכת התחזית לתזרימים הצפויים מפירעון משכנתאות בבנק, נלקחות

 ת שונים.לסוגי לקוחו  שנים 4 עד 3ל, קרי למח"מים של פי הפרקטיקה המקובלת בהתאם להנחיות באזושב בזכות נפרסו על 
 הערך בסיכון של הבנק עלה בעיקר כתוצאה מביצועים שוטפים של משכנתאות. , 2020 במהלך שנת

 
 של קבוצת הבנק )במיליוני שקלים חדשים(:  VAR- רך הלהלן ע

 2019שנת  2020שנת  

 484 770 לסוף התקופה

 יוני( )  626 )יוני(  1,055 ך מקסימלי במהלך התקופה ער

 )מרץ(   431 )ינואר(   443 התקופה במהלך  ערך מינימלי

 
בנק, שמורכב בעיקרו מתיקים המנוהלים בחדר עסקאות, מנוהל באמצעות מגבלות כמותיות נמוכות יחסית, המוגדרות בתיק הסחיר של ה  סיכון שוק

 עילותו. לכל תיק בהתאם לפ
 ית בתיק הבנקאי.מסיכון הריב וק נובעמרבית סיכון הש

שנחזה. מספר    VAR-פסד היומי עלה על ערך המקרים בהם הה  3ל  אנליטי מצביעות ע-ההיסטורי  VAR-על מודל ה Back-Testing-ינת האות בחצתו
 . VAR-מקרים זה עומד בקריטריונים, כפי שהוגדרו על ידי ועדת באזל, לבחינת איכות מודל ה

 בעקום הריבית.  2%ערך הסיכון המחושב בתרחיש קיצון של שינוי נמוך מ חיש קיצון היסטורי,המבוסס על תר VAR-ה ניתן לראות כי ערך
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 : (1)שאינן מריבית נטו ועל הכנסות מימון ישים של שינויים בשיעורי הריבית על הכנסות ריביתלהלן השפעת תרח

 2019בדצמבר  31ליום  2020דצמבר ב 31ליום  

 

 הכנסות  
 ריבית 

הכנסות  
 מימון  
שאינן 

 סך הכל  (3)מריבית 
 הכנסות  

 ריבית 

הכנסות  
 מימון  
ן שאינ

 סך הכל  (3)מריבית 
 סות  הכנ

 בית רי

הכנסות  
 ימון  מ

שאינן 
 הכל סך  (3)מריבית 

    אגוד ללא בנק  כולל בנק אגוד  ( 2)שינויים מקבילים
 981 248 733 1,117 104 1,013 1,290 145 1,145 1%עלייה במקביל של  

 902 168 734 1,104 88 1,016 1,273 125 1,148 מזה: תיק בנקאי

 (239) (245) 6 216 (107) 323 96 (160) 256 1%של   ירידה במקביל

 (171) (177) 6 232 (91) 323 115 (141) 256 קאינמזה: תיק ב
             

 
 ל שנה. לטווח ש  (1)
 שינויים בריבית חסרת סיכון.   (2)
 ות בנגזרים. כולל השפעת שווי הוגן, רווחים )הפסדים( מפעילות באגרות חוב והשפעת צבירת ריבית על פעיל  (3)

 

 יל: ע ת שבבסיס הנתונים ל ההנחות וההשפעות העיקריו   להלן 

 שנים לסוגי לקוחות שונים. 4עד  3באזל, קרי למח"מים של על פי הפרקטיקה המקובלת בהתאם להנחיות  רות עובר ושב בזכות נפרסוית -
רי מתבצעת קטימה כאמור במגז  . לא0%  ון ברמה שלבחישוב רגישות הכנסות הריבית במגזר הלא צמוד, מתבצעת קטימה של הריבית חסרת סיכ -

 קדות בבנקים מרכזיים(.  מעט הפלההצמדה האחרים )
 שאינן מריבית, לא מתבצעת קטימה.  חישוב רגישות ההכנסות מימוןב -
 בתרחיש עליית ריבית, העלייה בהכנסה נובעת בעיקר מעלייה בהיקף הנכסים בריבית פריים.  -
 באפס(. ת )עקב הקטימה ת ריבידכה יותר בתרחיש יריהביאה להשפעה נמו 2020נת שחלה בשת השקליות ירידת התשואו -
 באתר האינטרנט של הבנק.  המפורטנים מידע נוסף על סיכון הריבית, ראה דוח הסיכול

 ספיים.לדוחות הכ 33לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 
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 ובתיק למסחר  הבנקאי בתיק   ותי על סיכון ריביתמידע כמ
 
 

 של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו )במיליוני שקלים חדשים(: (1)נטו מותאם להלן שווי הוגן
 

 2019בר בדצמ 31ליום  2020בר בדצמ 31ליום  2020בדצמבר  31ליום  

 מטבע חוץ   מטבע חוץ   מטבע חוץ   

 

 שקל  
 לא צמוד 

 שקל 
 סך הכל  אחר  דולר  צמוד מדד 

 שקל  
 לא צמוד 

 שקל  
 סך הכל  אחר  דולר  צמוד מדד 

 שקל  
 לא צמוד 

 שקל  
 כל סך ה אחר  דולר  צמוד מדד 

  ללא בנק אגוד  וד כולל בנק אג 

 269,514 5,787 16,976 58,348 188,403 305,722 6,268 19,906 60,941 218,607 351,763 7,136 22,400 66,817 255,410 ( 2)יננסייםנכסים פ

נגזרים,  סכומים אחרים לקבל בגין מכשירים פיננסיים 
 375,756 20,729 168,230 6,432 180,365 277,295 11,920 129,563 4,846 130,966 324,045 17,241 146,914 5,197 154,693 מורכבים וחוץ מאזניים 

 (255,185) ( 6,510) (31,844) (41,287) (175,544) (292,214) ( 7,103) (37,153) (41,921) (206,037) (334,870) ( 8,643) (42,368) (45,890) (237,969) התחייבויות פיננסיות 

גין מכשירים פיננסיים נגזרים,  ם לשלם בסכומים אחרי
 (375,864) (20,269) (152,952) (10,645) (191,998) (277,954) (11,634) (111,710) ( 7,744) (146,866) (325,008) (16,307) (126,176) ( 7,930) (174,595) בים וחוץ מאזניים ורכמ

 14,221 (263) 410 12,848 1,226 12,849 (549) 606 16,122 ( 3,330) 15,930 (573) 770 18,194 ( 2,461) שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 ( 1,383) -  -  ( 1,199) (184) (615) -  -  (600) (15) ( 1,207) -  -  ( 1,192) (15) השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 

 659 -  148 -  511 708 -  30 -  678 740 (4) 43 -  701 לפי דרישה ות השפעת פריסה לתקופות של פקדונ

 13,497 (263) 558 11,649 1,553 12,942 (549) 636 15,522 ( 2,667) 15,463 (577) 813 17,002 ( 1,775) אםשווי הוגן נטו מתו

 12,151 105 14,457 11,158 (13,569) 10,454 (655) 16,783 14,568 (20,242) 12,094 (643) 16,846 16,111 (20,220) מזה: תיק בנקאי
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 ם חדשים(: וחדות שלו )במיליוני שקלישל הבנק וחברות מא (1)גן נטו מותאםוי ההוויעורי הריבית על השן השפעת תרחישים של שינויים בשלהל

 

 2019בר בדצמ 31ליום  2020בדצמבר  31ליום  2020בדצמבר  31ליום  

 בע חוץטמ   מטבע חוץ   חוץמטבע    

 

   שקל
 לא צמוד 

 שקל  
 סך הכל  אחר  דולר  צמוד מדד 

 שקל 
 ד לא צמו

 שקל  
 סך הכל  אחר  דולר  צמוד מדד 

 שקל  
 לא צמוד 

 שקל  
 סך הכל  אחר  דולר  צמוד מדד 

  ללא בנק אגוד  כולל בנק אגוד  שינויים מקבילים 
 359 15 196 (133) 281 199 (9) 127 (357) 438 56 (12) 103 (392) 357 1%של  עלייה במקביל 

 374 21 212 (150) 291 211 (2) 144 (349) 418 70 (5) 123 (384) 336 מזה: תיק בנקאי
 (915) (4) (196) 1 (716) (254) 11 (131) 334 (468) (134) 5 (104) 363 (398) 1%ירידה במקביל של  

 (951) (21) (221) 18 (727) (214) 4 (95) 326 (449) (78) (2) (66) 359 (369) קאימזה: תיק בנ
                לים לא מקבישינויים 

 (364) 10 (70) 105 (409) (382) (3) (7) 78 (450) (407) -  (8) 93 (492) ( 3)התללה
 (358) 8 (83) 102 (385) (387) (4) (18) 81 (446) (406) -  (20) 95 (481) מזה: תיק בנקאי

 146 (5) 116 (165) 200 751 2 44 (40) 745 670 (2) 48 (98) 722 ( 4) חההשט
 145 (4) 132 (166) 183 753 2 57 (42) 736 668 (2) 61 (100) 709 מזה: תיק בנקאי

 527 -  180 (195) 542 665 (4) 103 (259) 825 345 (6) 88 (398) 661 עליית ריבית בטווח הקצר
 533 (1) 201 (204) 537 667 (5) 123 (258) 807 350 (7) 108 (398) 647 מזה: תיק בנקאי

 (728) 1 (184) 241 (786) (193) 4 (107) 477 (567) 135 5 (92) 620 (398) הקצרבטווח  ירידת ריבית
 (734) 2 (204) 249 (781) (194) 5 (126) 476 (549) 129 7 (113) 619 (384) מזה: תיק בנקאי

                
 
 מעט פריטים לא כספיים ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עובדים וייחוס לתקופות של פקדונות לפי דרישה.יים, ל סהפיננשל המכשירים  גן נטושווי הו  (1)
 ם. ווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכבינגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושננסיים למעט יתרות מאזניות של מכשירים פי  (2)
 ועליה בריבית בטווח הארוך. ח הקצרובריבית בטוירידה   (3)
 עלייה בריבית בטווח הקצר וירידה בריבית בטווח הארוך.  (4)

 
 

 
 דשים. ח מיליוני שקלים    680עומד על    1%- מקבילה של העקום ב   עיל, בתזוזה ( המוצגים ל EVEנטו לבין רגישות הערך הכלכלי ) בין חשיפת הבנק לשינויים בריבית על פי השווי ההוגן המותאם    הפער 

יתן לבצע עסקאות דומות  ת בהן היה נטו הינן ריביוצורך הצגת השווי ההוגן המותאם נ( הינם עקומי מחירי המעבר ואילו ריביות ההיוון המשמשות לEVEכלכלי )עיקר הפער נובע משימוש בעקומי היוון שונים. עקומי ההיוון המשמשים לניתוח רגישות הערך ה
 יכון הגלומה ללקוח דומה.  רמת הס מאזן והן משקפות אתבתאריך ה

 לדוחות הכספיים.    33לפרטים נוספים ראה ביאור  
 המותאם נטו לשינויים בשיעורי הריבית.   ההוגן   י בהם על רגישות השוו לא ניתן להסיק משינוי ליניארי    מוצעים ולכן הינם נתונים מ הפנימי ומשך חיים ממוצע האפקטיבי כפי שמוצגים בחשיפת הבנק לשינויים בשיעורי הריבית להלן,    התשואה   יצוין כי שיעור 
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 נוסף על סיכון ריבית   מידע
 המשך   -חשיפה של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית  

 קלים חדשים( במיליוני שומים מדווחים )סכ
 

 

 עם 
 דרישה 

 עד חודש 

 מעל חודש 
 עד שלושה 

 ודשים ח

 מעל שלושה 
 חודשים עד 

 שנה 

 מעל שנה 
 עד שלוש 

 שנים 

 מעל שלוש 
 מש עד ח
 שנים 

 מעל חמש 
 עד עשר 

 שנים 

 מעל עשר 
 עד עשרים 

 שנים 

 מעל
 עשרים 

 שנה 

 ללא 
 ת תקופ
 ןפירעו

 סך הכל 
 שווי הוגן

 שיעור
 תשואה 

 באחוזים פנימי

 משך חיים 
 ממוצע

  (3)אפקטיבי
 בשנים 

 2020בדצמבר  31ליום 
 ד כולל בנק אגו

 1.54 2.72 351,763 1,250 1,574 10,866 20,772 28,243 44,648 24,512 14,594 205,304 ( 1)פיננסיים נכסים
 1.90  324,045 -  -  76 6,901 27,370 22,434 71,577 77,148 118,539 ( 2)חרים לקבל סכומים א
 1.26 0.67 334,130 103 3 2,838 21,647 32,035 50,127 48,156 26,340 152,881 ת פיננסיות התחייבויו

 1.22  326,215 -  277 413 7,070 27,016 22,654 71,650 77,314 119,821 ( 2)םסכומים אחרים לשל
   15,463 1,147 1,294 7,691 ( 1,044) ( 3,438) ( 5,699) (23,717) (11,912) 51,141 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

             יבית ורי הרעי חשיפה לשינויים בשפירוט נוסף של ה
             א. לפי מהות הפעילות: 
 0.44  12,094 1,127 1,191 7,562 ( 1,286) ( 3,967) ( 5,843) (23,798) (13,028) 50,136 החשיפה בתיק הבנקאי
 4.06  3,369 20 103 129 242 529 144 81 1,116 1,005 החשיפה בתיק למסחר 

             הצמדה:סי לפי בסי ב.
 ( 5)0.10  ( 1,775) 1,053 841 5,298 3,974 (11,250) (13,759) (20,507) (20,633) 53,208 בע ישראלי לא צמודמט

 ( 5)0.74  17,002 29 144 1,476 ( 4,882) 8,771 8,558 3,238 1,476 ( 1,808) מטבע ישראלי צמוד מדד 
 ( 5)0.97  236 65 309 917 (136) (959) (498) ( 6,448) 7,245 (259) (4)בע חוץ מט

             רי הריבית ג. השפעות על החשיפה לשינויים בשיעו
 12.04 0.68 ( 1,207) -  (277) (333) (234) (130) (152) (60) (13) (8) התחייבויות לזכויות עובדים השפעת 

 0.67 (1.22) 740 -  -  (336) ( 6,844) ( 7,563) ( 8,660) ( 6,558) ( 4,180) 34,881 פיקדונות לפי דרישה  השפעת פריסה לתקופות של
 1.17 (0.12) 1,272 -  ( 3,123) ( 8,304) (775) (365) 5,710 4,181 2,621 1,327 השפעת פירעונות מוקדמים בהלוואות לדיור

 (0.75) 2.56 (407) -  ( 3,093) ( 7,637) 548 5,453 3,314 2,232 (846) (378) הנחות התנהגויות אחרות השפעת

             
 ערות ספציפיות: ה 

 

 דרישה. פימאזניים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכבים. לאחר השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות ל יים חוץמאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסלמעט יתרות   (1)
 תחייבויות לזכויות עובדים. ים וחוץ מאזניים, לאחר השפעה של ה מורכב ,ים פיננסיים נגזריםבגין מכשירבל ולשלם סכומים לק   (2)
 ם הממוצע האפקטיבי.שך החייממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של מ   (3)
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.   (4)
 ייבויות הפיננסיות. ל ההתחשים הממוצע האפטיבי ין משך החיננסיים לבהאפקטיבי של הנכסים הפיע הפער בין משך החיים הממוצ  (5)
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 ף על סיכון ריבית נוס  מידע
 המשך   -אוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית  חשיפה של הבנק וחברות מ

 סכומים מדווחים )במיליוני שקלים חדשים( 
 

 
 כבים. לאחר השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה.נסיים מורינשווי הוגן של מכשירים פט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ולמע  (1)
 פעה של התחייבויות לזכויות עובדים. לאחר השניים,  וץ מאזחמורכבים ולקבל ולשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים, סכומים   (2)
 אפקטיבי.ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע ה   (3)
 מוד למטבע חוץ. ישראלי צ  בעלרבות מט   (4)
 . ננסיותות הפייההתחייבו פיננסיים לבין משך החיים הממוצע האפטיבי של הפער בין משך החיים הממוצע האפקטיבי של הנכסים ה   (5)

 

 2019בדצמבר  31ליום  2020בדצמבר  31ליום  

 

 עם 
 דרישה 

 עד חודש 

 ל חודש מע
 עד שלושה 

 שים דחו

 ל שלושה מע
 חודשים עד 

 שנה 

 מעל שנה 
 עד שלוש 

 שנים 

 שלוש  מעל
 עד חמש 

 שנים 

 ש מעל חמ
 עד עשר 

 שנים 

 מעל עשר 
 עד עשרים 

 שנים 

 מעל
 ם עשרי
 שנה 

 ללא 
 תקופת 
 פירעון

 ך הכל ס
 י הוגןשוו

 שיעור
 תשואה 

  פנימי
 באחוזים 

 משך חיים 
 מוצעמ

  (3)אפקטיבי
 בשנים 

 סך הכל 
 שווי הוגן

 עורשי
 תשואה 

  פנימי
 וזים חבא

 שך חיים מ
 ממוצע

  (3)אפקטיבי
 בשנים 

 ללא בנק אגוד  
 1.58 2.79 269,514 1.53 2.62 305,722 289 616 7,761 16,921 24,562 39,033 20,120 9,315 187,105 ( 1)נכסים פיננסיים

 0.95  375,756 0.52  277,335 -  (373) (85) 3,158 24,370 15,229 62,762 64,228 108,046 ( 2)סכומים אחרים לקבל 
 1.37 0.83 254,526 1.29 0.72 291,506 5 1 2,740 19,722 29,120 46,133 44,026 21,099 128,660 התחייבויות פיננסיות 

 0.95  377,247 0.48  278,609 -  (749) (167) 2,690 23,764 16,215 62,392 65,784 108,680 ( 2)חרים לשלםסכומים א
   13,497   12,942 284 991 5,103 ( 2,333) ( 3,952) ( 8,086) (23,536) (13,340) 57,811 י הריבית בשיעור לשינויים החשיפה

                לשינויים בשיעורי הריבית החשיפה פירוט נוסף של 
                א. לפי מהות הפעילות: 

 0.20  12,151 0.19  10,454 283 985 4,911 ( 2,554) ( 4,721) ( 8,011) (23,509) (13,659) 56,729 ק הבנקאיהחשיפה בתי
 3.11  1,346 2.85  2,488 1 6 192 221 769 (75) (27) 319 1,082 החשיפה בתיק למסחר 
                ב. לפי בסיסי הצמדה:

 ( 5)0.05  1,553 ( 5)020.  ( 2,668) 256 351 3,744 2,418 (12,079) (15,127) (18,773) (21,405) 57,947 מטבע ישראלי לא צמוד
 ( 5)0.79  11,649 ( 5)0.98  15,522 9 114 1,046 ( 4,888) 8,577 8,372 2,739 1,553 ( 2,000) מטבע ישראלי צמוד מדד 

 ( 5)0.18  295 ( 5)0.06  88 19 526 313 137 (450) ( 1,331) ( 7,502) 6,512 1,864 (4)מטבע חוץ 
                יבית רבשיעורי הג. השפעות על החשיפה לשינויים 

 11.58 0.83 ( 1,383) 12.04 0.68 (615) -  (150) (125) (101) (74) (98) (40) (17) (10) השפעת התחייבויות לזכויות עובדים 
 0.77 (1.04) 659 0.67 (1.14) 708 -  -  (336) ( 6,106) ( 6,654) ( 7,743) ( 6,558) ( 4,180) 32,285 השפעת פריסה לתקופות של פיקדונות לפי דרישה 

 (1.09) (0.05) (789) (1.35) (0.03) 1,209 -  ( 3,095) ( 7,947) (651) (374) 5,502 3,937 2,551 1,286 ות מוקדמים בהלוואות לדיורפירעונעת השפ
 (0.07) 0.91 (190) (0.79) 0.85 (396) -  ( 3,093) ( 7,624) 579 5,471 3,361 2,188 (878) (400) השפעת הנחות התנהגויות אחרות



 ונים דוח סיכ 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

78 

 ות כלליות:הער
  15אור  הן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי בבי ים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן בעקביות להנחות שלפי שהם מהוונ פיננסי, כ ים של כל מכשיר  בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידי  -

 .  ספיים חות הכ ו בד 
 ות הכספיים. בדוח   15ר  ינו בביאו ההוגן הכלול בג   ר תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי שיעו  -
 ( בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים. 0.1%וצאה משינוי קטן )גידול של  יגרם כת יים ש הפיננס   המכשירים   קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה   -
לוואות עם תחנות יציאה, פיקדונות נושאי ריבית מדורגת עם מועדי משיכה,  ת אלה ה עסקאו וללות כ ין היתר,  שלא חולצו, בהתאם להוראות הדיווח לציבור. ב משובצים  רים פיננסיים מורכבים, הכוללים רכיבים נגזרים הוות מכשי צע הבנק מ אות מסוימות שבי עסק  -

 על ניסיון העבר.  בוססות  ות המ ות שונ ח החוזה והנ פריסת פירעון תזרימי המזומנים על פי מועדי  דה. הבנק משקף את סיכון הריבית בגין מכשירים אלו באופן סביר, באמצעות  ברירת הצמ דונות עם  הבטחת רצפה ופיק אשראים ופיקדונות עם  
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 מניות

 
 זקה במניות בתיק הבנקאי ניות החמדי

 
כאמור,   המניות שבהן השקיע הבנקפרטנית.  נה של השקעות חדשות בצורה  מדיניות הבנק בתחום השקעות במניות הינה מימוש התיק הקיים תוך בחי

 בתאגיד.    , כאשר לבנק השקעה מהותיתכלולות  יק ניירות הערך הזמינים למכירה ובמסגרת ההשקעה בחברותגות בתצומו  נרכשו למטרת השגת רווחי הון

 למטרות אחרות  והחזקות שנרכשו החזקות שצפוי מהן רווח הון

ון ומייעצת להנהלת הבנק  ת לרבעחמתכנסת א   לבנקאות עסקית. ועדת היגוי להשקעות ריאליותיאליים מנוהלות בחטיבה  גידים הרההשקעות בתא
, בצורה  תחזוקת התיק הקיים, תוך ניסיון להשביחו, כך שיתאפשר לממש את התיקההיגוי אחראית לניהול ול ם. ועדתבנושא השקעות בתאגידים ריאליי

 על מנת לאפשר קבלת תשואה מקסימלית. ללא לוח זמנים מפורט,  סביר אך מושכלת, בטווח זמן

 שבונאיטיפול ח

אם לעלותן או בהתאם לשוויין המאזני. . יתר ההשקעות מוצגות בהתוק שלהן שקעות במניות בבנק הן סחירות, ומוצגות בהתאם לערכי השמהה   45%-כ
 ך ההשקעה כהפסד בספרי הבנק. נרשמת הפרשה לירידת ער פי זמני,הערכת ההנהלה אינה בעלת אובמקרים של ירידת ערך שעל פי 

 לדוחות הכספיים.  12  וריון וההנהלה, וכן ביאורהדירקט  יות בתיק הבנקאי, ראה פרק חברות מוחזקות עיקריות בדוחות במנעבדבר השק  לפרטים נוספים

 : אי )במיליוני שקלים חדשים(להלן פרטים על הרכב השקעות במניות בתיק הבנק

 2019בדצמבר  31 2020בדצמבר  31 

 (2)דרישת הון שווי הוגן (1)רישת הוןד הוגן שווי 

   ללא בנק אגוד  כולל בנק אגוד  אגוד  ללא בנק כולל בנק אגוד  
 18 105 19 54 107 250 מניות

 10 76 12 19 84 227 פרטיות קרנות הון סיכון / הון 

 28 181 31 73 191 477 קאיהשקעה במניות בתיק הבנ סך הכל
 

 .בהתאמה  ,12.21% -ו 12.18%ללא בנק אגוד חושבה על פי שיעור של אגוד ו כולל בנק דרישת ההון (1)
 . 13.33%ההון חושבה על פי שיעור של דרישת  (2)
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 סיכון נזילות 
 

 בזמן קצוב ובמחיר סביר.נכסים  ולת מימושנובע מאי הוודאות לגבי זמינות המקורות, ויכסיכון ה - תסיכון נזילו
גדולים לבנק,    חודי בשל הצורך להגיב אליו תוך פרק זמן קצר ככל הניתן. התרחשות הסיכון עלולה לגרום הפסדיםותי ויי סיכון הנזילות הוא סיכון מה

 לקריסתו. ואף להוביל 

 כון הנזילותומדיניות ניהול סימטרות 
 ביעת דרישות מינימאליות לניהול הנזילות. ילות וק ון של הבנק ומקורות המימון, מיסוד נהלים לניטור הנזי המימ כ זיהוי צר  מטרת ניהול סיכון הנזילות הינה 

(. הסיכון מנוהל בכפוף )יחס כיסוי נזילות   221- ( ון נזילות ול סיכו )ניה   342)ניהול סיכונים(,    310קין  סיכון הנזילות מנוהל במסגרת הוראות ניהול בנקאי ת 
 ה נמוכה.תוך מאמץ למזער הפסדים הנובעים מהשקעת עודפי נזילות בנכסים עם נזילות גבוהה, אך בעלי תשוא הנהלה,  למגבלות הדירקטוריון וה 

(,  רגולטורי"  LCRימים )"  30בתרחיש קיצון, לתקופה של    100%של    ינימאליים" קבעה יחסי נזילות מכיסוי נזילות  "יחס  221י תקין  הוראת ניהול בנקא
נה כריות כי תישמרנים, דירקטוריון הבנק קבע  ניהול הסיכו ממדיניות מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לצרכי הנזילות באופק זמן זה. כחלק בין  

רית.  דרישה המזעמה  5%-נק והקבוצה יעמוד על שיעור הגבוה בשל הב  תוי הנזילועבר ליחס המזערי הרגולטורי כך שיעד יחס כיסביטחון נוספות מ
יחס במאוחד ו" והן ההבנקאי "סול בתאגיד . היחסחס מנוהל ומדווח בסך כל המטבעות יחדיו ובמטבע חוץ בנפרד, הן ברמת הבנק והן על בסיס קבוצתיהי

חת  זילות תל סיכון הנהדוח. הוראה זו הינה בנוסף לניהו לתאריך  שקדמו ם הימי  90 תהיומיות, בתקופ התצפיות כממוצע בדוח ומדווח יומית, מחושב
 . 342מודלים פנימיים, כנדרש בהוראה 

הסיכון, כולל את אופן ניהול רקטוריון. מסמך המדיניות ישור הדיירות של לפחות אחת לשנה לאניהול סיכון הנזילות מעוגן במסמך מדיניות המובא בתד
רגיל ובתרחישי    הפרמטרים למדידת הסיכון במהלך עסקים יון כל נזילות, אפ השונים, מנגנון הניהול השוטף של סיכון ה  ורגניםא ואחריות ה לרבות סמכויות 

ירום מפורטת לטיפול במקרה של משבר  ומבנה המקורות, ותוכנית חיכוזיות  לה, לרבות מגבלות בתחום הרהלחץ השונים, מגבלות הדירקטוריון וההנה
 מסוגי התרחישים ופרק הזמן המוערך לביצוע.כל אחד האפשריים בת השונים בניהול סיכון הנזילות והאמצעים הכוננו רבות מצבינזילות ל

עוליות על יכולת ההעברה משפטיות, רגולטוריות ותפ  במגבלות  בסיס קבוצתי, תוך התחשבות  הניהול השוטף והתקופתי של סיכון הנזילות נעשה על
כוזיות מקורות המימון, חשיפות נזילות ברמת  תחום רין, לרבות בדירקטוריון וההנהלה והאינדיקאטורים לסיכובלות הגעקב אחר משל נזילות, וכולל מ

  ילות, מאזנית וחוץ מאזנית.הבנק והקבוצה וכן פערי נזילות הנובעים מכלל הפע
קפדה מודלים מפורטים במצבי עולם שונים, הן בה  בהפעלת  זילות, הןוהדוק וכולל כלים מגוונים להפחתת סיכון הנ  הנזילות בבנק הינו אקטיביניהול  
רעון של המקורות קופה לפיטיבי של המקורות להארכת התמזערי ויכולת מימוש מיידית, והן בניהול אק  עים נזילים עם סיכון אשראיזקת אמצעל הח

ות השונות בבנק ל היחידהנזילות ש  דן במצב הנזילות ופועל לתיאום בין "צרכי"נסית הנחטיבה הפיבבנק פועל פורום "נזילות יומי", באחריות ה  ופיזורם.
כן פועל בבנק פורום בראשות מנהל   ייהחטיבה הפיננסית למעקב שוטלבין "ספקי" הנזילות ומנהלי הנזילות. כמו  שום הוראת יחס הנזילות  ף אחר 

ת שוטפות בלתי  ים בקרובקרת סיכונגיוס וניהול המקורות. בנוסף, מבצע האגף ל בתחום    קיות בבנק( ועמידה ביעדי היחידות העס221זערי )הוראה המ
 תלויות על מדדי הסיכון, התפתחות הסיכון ותחקירי אירועים בהתאם לצורך. 

זרבה  ה על ררע תוך שמיובמטבע חוץ. הניהול השוטף של הנזילות מתבצ  של הנזילות במטבע ישראלי  תוך יומינזילות, אחראית על ניהול    מחלקת
ם בלתי צפויים. ניהול היתרות מתבצע בהתאם להוראת בנק ישראל )נכסים נזילים(, בתשלומימנת לעמוד  מינימאלית, כפי שנקבעת מעת לעת, על  

עמידה    קרה של איע חוץ, בשיעורים המפורטים בהוראה. דיווח במדונות במטבע ישראלי ובמטבכנגד פיקנדרש להחזיק נכסים נזילים  במסגרתה הבנק  
 ו.התרחשותיון סמוך לבהוראות אלו יועבר להנהלת הבנק ולדירקטור

המודל    גבלות שלכת מצב גם מבחינת עמידה במבמידה ונצפים שינויים חריגים ביתרות במהלך היום במטבע ישראלי או במטבע חוץ, מתבצעת הער
יצוע עסקאות יזומות, פנייה  לכלול בלו יכולים  צעדים יזומים כתגובה לפעילות זו. צעדים אנקיטת  ליש מקום    , ומתקבלת החלטה אםותלניהול סיכון נזיל

 ללקוחות גדולים ועוד. 
 דש ימים ומהלך עסקים רגיל. לרבות תקופות השונות מחו ם שונים,הלה ליחסי הנזילות בתרחישיכאמור לעיל, נקבעו מגבלות דירקטוריון והנ

גדירות את הצוות הניהולי האחראי לטיפול בו )לפי רמות שונות(. ירום ומהבנק לשעת חירום מתייחסות לאופן הניהול של כל מצב חשל    תוכניות מימון
(  ים אופרטיביים )לרבות הגורם המוסמך להפעלתםחירום, וכן רשימה של צעד  פים לשעתורטת של אמצעים נזילים נוסתוכניות אלו כוללות הגדרה מפ

 ארגונית.רת חוץ ניהול ממד התקשורת הן תקשורת פנים ארגונית והן תקשוגם לת וומתייחס

 המודל העסקי
יהול בנקאי הוראות נ לדרישות   כאמור,  מותאמת, רטגי של הבנק והקבוצה והיאהאסט  העסקי מהניהול אינטגרלי חלק מהווה הנזילות סיכון ניהול מדיניות

  (.)יחס כיסוי נזילות 221-( ולותנזי וןכ)ניהול סי 342)ניהול סיכונים(,    310תקין  
נק והקבוצה יחס כיסוי הנזילות של הב  כך שיעד  עבר ליחס המזערי הרגולטוריכאמור לעיל, דירקטוריון הבנק קבע כי תישמרנה כריות ביטחון נוספות מ

דירקטוריון לא יפרצו. מדיניות  שיעדי הלת הבנק קבעה כריות בטחון נוספות כקווים מנחים, כך ת. הנהיהמזערישה מהדר 5%-יעמוד על שיעור הגבוה ב
ל יעיל של עודפי הנזילות, להשגת התשואה  הדירקטוריון ומאידך ניהו  ס למגבלתכולל מרווח בטחון הולם ביחה  הבנק היא לשמר יחס כיסוי נזילות

 . לבנק רביתהמי

 למדיניות הסיכון התפעולי וקביעת המגבלות הגישה
ות סדרה של מגבלות בשלושת קובע את האסטרטגיה לניהול סיכון הנזילות ואת תיאבון הסיכון על פי הדרישה הרגולטורית באמצען הבנק  דירקטוריו

דרה נוספת של קבעה ס מודל פנימי( וריכוזיות. הנהלת הבנק -נזילות מזערי  ויחס , תרחישים )יחס כיסוי נזילותל הסיכון: מצב עסקים רגיל הממדים ש 
 ן.מעבר למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריו -מגבלות המהווים קווים מנחים לניהול  
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 סיכון הנזילות  של ניהולהמבנה והמערך הארגוני  
 ן הנזילות בבנק הינו מנהל החטיבה הפיננסיתמנהל סיכו

 זו כוללת את: מסגרת   לות מבוצע תחת המסגרת הכללית לניהול הסיכונים בבנק.ן הנזיול סיכניהו

 מנהלי הסיכון בחטיבה הפיננסית -הקו הראשון  -
 בקרת סיכונים בקרי הסיכון בחטיבה ל -הקו השני  -

 ת הפנימית. הביקור -הקו השלישי  -

 
ור טרה ליצלתיאום בין יחידות אלו, במ המדיניות מעגן את הדרישהמסמך    .ן הנזילותסיכוהבנק קיימת השפעה במידה זו או אחרת על  לכל יחידות  

למצבי חירום  כן יערך  היומיות של צרכי המימון, ומתודולוגיה אחידה אשר באמצעותה ינהל הבנק באופן שוטף את סיכון הנזילות, יעמוד בדרישות  
 אלו.חירום   ה עם מצבילהתמודדות נאותות אימוץ דרכי פעולה מידיות אפשריים, לרב

 דיווחים להנהלה ולדירקטוריון
לות הדירקטוריון וההנהלה, מקבלים דיווחים שונים בתדירות יומית, שבועית, חודשית ורבעונית, כולל דיווח על עמידה במגב  לת הבנקהדירקטוריון והנה

מידע אחר שלדעת מנהל סיכון הנזילות רלוונטי לדיווח  , וכל  יות ובאשראאזניות בפיקדוננתונים לגבי שינוי ביתרות מ  נות, עלויות גיוס מקורות,מצבי כונ
א שנת  לרבות  במהלך  הבנק.  של  הנזילים  במקורות  חריגות  התפתחויות  וכן  הנזילות,  בניהול  חריגים  ממגב   2020ירועים  חריגות  נרשמו  לות לא 

 קטוריון.הדיר

 ם כלי מדידה ומדדי
 הלן: להמודלים  בעיקר באמצעות הבנק מודד ומנטר את הסיכון

היחס בין כרית נזילות לתזרים יוצא חזוי נטו. כאשר,   -(  LCR - Liquidity Coverage Ratioהמודל אומד את יחס כיסוי הנזילות )  -ודל סטנדרטי  מ -
ודש.  ח של חוכסים( לטו, בגין נCash Inflowsבויות( לבין תקבולים ), בגין התחייCash Outflowsלומים )זוי נטו מוגדר כפער בין תשתזרים יוצא ח 

 ידי המפקח על הבנקים בהוראה, ומבוססים על הוראות ועדת באזל.בעו על היחס מחושב תחת מקדמים סטנדרטיים )אחידים( שנק

מבוצע    DLCR-ך הריכון. לצויהול וניטור הס( מהווה כלי עזר מרכזי לנDLCR - Dynamic Liquidity Coverage Ratioדינמי )  יחס כיסוי נזילות -
מחושב עבור היחס הכולל ועבור היחס במט"ח, ומדווח במסגרת דיווח   DLCRהנחות.    חת מספרימים קדימה, ת  90ל    LCRחישוב יומי של יחס  

 .הנזילות היומי

נזילות   - )יחס  נזילות להמוד  -(  342בהתאם להוראה    - מזערי  מודל פנימי  יוצא חזו ל אומד את יחס כרית    342ראה  רש בהודי נטו, כנתזרים 
קיצון במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, לאופקי זמן שונים, זאת בהתבסס על מאפייני    תרחישי  ובהתאמה להנחיות באזל. במסגרת המודל הוגדרו

 השונים. תרחישים ים ומוקדי הסיכון בהתאמה להתנהגות המפקיד

ים בהסתברות  , הצפוימקורות קיימים  -  Available Amount of Stable Fundingבים )ימימון יצ  יחס בין מקורות  -(  NSFRיציב )  מודל יחס מימון -
 -  Required Amount of Stable Fundingהארוכים )גבוהה לעמוד לרשות התאגיד הבנקאי בטווח הזמן של שנה ומעלה( לבין סך השימושים  

האמידה היא על פי ההנחיות    31.12.2020לה(. עד ליום  נה ומעשהזמן של    שיך לממנם בטווחים שהתאגיד צפוי להידרש להמ שימושים קיימ
  ציב( אשר )יחס מימון י 222קאי תקין  האמידה היא על פי טיוטת הוראת ניהול בנ   01.01.2021על ידי ועדת באזל בעניין זה. החל מיום    שפורסמו

 . 01.07.2021 צפויה להיכנס לתוקף ביום

 הכפלה במקדמים. ת וללא  ין התזרים הנכנס לתזרים היוצא, ללא הנחות התנהגותיוניים בזפערים המאבחינת ה -וזיים פערי נזילות ח -

 
בבנק   יית הסיכון למצב של משבר.יע על עלם ואקסוגניים העשויים להצבבנוסף, מופעלים כלים לניטור סיכון הנזילות באמצעות אינדיקאטורים אנדוגניי

זה הינו מדד תומך    מדד  -ץ  זיהוי ואבחון מצב של אי יציבות במערכת הפיננסית בארשראל לייננסיים באחר השווקים הפ  פותח מדד משולב למעקב
 החלטה להכרזה על מצב כוננות בשל תרחיש מערכתי.  

כי במהל יצוין  זה  פברואר  בהקשר  חודש  ה  2020ך  את רהעלה  מוגברבנק  לכוננות  נמת הכוננות  הכוננות  להעלאת  בשל החשש  ת. ההחלטה  בעה 
 ונה לישראל והירידות החדות שנרשמו בבורסות. ף הקוריתפשטות נגמה

ר נועדו להבטיח כי הבנק שומ רמת כוננות הכוללת צעדים אופרטיביים אשרממוגברת לצהובה, רץ העלה הבנק את הכוננות בנזילות חודש מ בתחילת
ות בעולם ובפרט בישראל ועליית המדד  בבורס  תידות החדוורונה והמשך היר, וזאת בשל התפשטות נגיף הקנזילות נאותה בעתות משבר  על רמת

 ים הפיננסים לשיעורי שיא.ר השווקהמשולב למעקב אח
מת  עמדה ר  2020רביעי של שנת  שלישי והלשגרה. במהלך כל הרבעון ה  רמת הכוננות ירדה חזרה למוגברת במחצית חודש מאי, עם תהליך החזרה

ים )פנימיים וחיצוניים(, ואיכותיעקב שוטף )כולל תוך יומי( אחר אינדיקטורים כמותיים  מבצע מ  ה זו הבנק ברת. במהלך תקופהכוננות בבנק על רמה מוג
 מד בכל המגבלות הפנימיות.והבנק עורחישים רמת הנזילות נאותה בכל הת –וכן בחינה מדי יום של מספר תרחישי לחץ לטווחי זמן שונים 
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ריגים בניהול הנזילות, לרבות  רועים חיומית, שבועית, חודשית ורבעונית, כולל דיווח על אי  תדירותבים שונים  הדירקטוריון והנהלת הבנק מקבלים דיווח
 ן. ירקטוריוא נרשמו חריגות ממגבלות הדל  2020התפתחויות חריגות במקורות הנזילים של הבנק. במהלך שנת 

ת ם רגיל הנחת הבנק היא כי לא קיים קושי בביצוע עסקאוך עסקילימים. במה הן במהלך עסקים רגיל והן בתרחישים מסוילות  הבנק בוחן את יחסי הנז
 א הנחות לגיוס כסף חדש. בין המטבעות השונים. כמו כן, מחושבים עודפי הנזילות הפנויים להשקעה לאופק של שנה קדימה ללהמרה 

 
שלושה תרחישים נוספים )ספציפי קצר,  ולב( ושמערכתי ומללים שלושה תרחישים מרכזיים )ספציפי,  ות כואשר בוחנים את יחסי הנזילתרחישים  ה

 ארוך(, כמפורט להלן:  ומשולב מערכתי חוץ לארץ 

 תרחישי קיצון מרכזיים: -

, לרבות שיבוש הבנק  ש של מעילה ו/או השבתה שלתרחי  -(  מהותית )לפחות שלוש דרגות  אירוע תפעולי משמעותי / הורדת דירוג  -ספציפי   -
 לו. מתמשך במערכות המיכון ש

או אירועים פיננסיים, המשבשים את מהלך החיים הרגיל    חריגים  יש של מצב חירום במשק בשל מלחמה, אירועים ביטחונייםתרח  -  ימערכת -
 . ברחבי הארץ, לרבות שוקי ההון המקומיים

 נדל"ן. השבר בשוק דוגמת מ -שפעה הצפויה על בנקים אחרים חס לההצפויה על הבנק חמורה בי ו ההשפעהאירוע מערכתי ב -משולב  -

 תרחישי קיצון נוספים:  -

בוהה מאד הנובעת מהורדת דירוג של הבנק, בתרחיש זה הפגיעה תהיה קצרה אך משמעותית יותר  ת לחץ גתרחיש המשקף רמ -ספציפי קצר  -
 של תרחישי הלחץ המרכזיים.מזו 

ה בעצימות נמוכה גם על הפעילות ל השפעעץ לארץ ובהפוגע בשלוחות הבנק / הבנקים הישראלים בחו  תרחיש של זעזוע   -וץ לארץ  ספציפי ח -
 בישראל. 

פעתו ארוכה  ש המשקף אירוע מתמשך. בתרחיש זה רמת הלחץ תהיה נמוכה יחסית לתרחישי לחץ המרכזיים, אולם השתרחי  -  משולב ארוך -
 יותר. ע באוכלוסיית לקוחות רחבהש זה יפגיותר, כך שתרחי
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 ( LIQ1יחס כיסוי הנזילות )

 :  ))במיליוני שקלים חדשים (1) וי הנזילותחס כיסיטים בדבר להלן פר

 

 שלושה חודשים שהסתיימו ביום
 2020בדצמבר  31

 

 ( 2)סך ערך לא משוקלל
 )ממוצע( 

 (3) סך ערך משוקלל
 )ממוצע( 

   כסים נזילים באיכות גבוהה סך כל נ

 78,145  ( HQLAסך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה ) 

   מי מזומנים יוצאים תזרי

 9,526 148,396 קטנים, מזה:מעסקים פיקדונות קמעונאיים מיחידים ו

 2,071 41,410 פיקדונות יציבים 

 5,885 54,642 פיקדונות פחות יציבים

 1,570 52,344 ימים  30לה על פיקדונות לתקופה העו

 50,718 83,017 ן סיטונאי בלתי מובטח, מזה:מימו

ם בנקאיים תאגידי  תפעוליים )כל הצדדים הנגדיים( ופיקדונות ברשתות של לצרכים פיקדונות
 717 2,867 קואופרטיביים

 49,899 80,048 פיקדונות שאינם לצרכים תפעוליים )כל הצדדים הנגדיים( 

 102 102 בטחים חובות לא מו

 994 -  טחמימון סיטונאי מוב

 22,600 106,705 דרישות נזילות נוספות, מזה: 

 15,210 15,210 ות ימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרתזר

 4,268 53,022 קווי אשראי ונזילות 

 382 382 מחויבויות מימון חוזיות אחרות 

 83,838  כל תזרימי מזומנים יוצאים סך ה

   תזרימי מזומנים נכנסים 

 1,036 2,081 הלוואות מובטחות 

 9,895 12,659 רעות כסדרן ות הנפפנסים מחשיתזרימים נכ

 14,138 18,870 רים תזרימי מזומנים נכנסים אח

 25,069 33,610 סך הכל תזרימי מזומנים נכנסים 
   

 ( 4)סך ערך מתואם 

 78,145 ( HQLAם נזילים באיכות גבוהה ) הכל נכסיסך 

 58,769 נים יוצאים, נטוסך הכל תזרימי מזומ

 ( 5)133 )%(יחס כיסוי נזילות 

 

 . 79הינו  2020משך הרבעון המדווח. מספר התצפיות ששימשו בחישוב הממוצעים ברבעון הרביעי של שנת ומיות במידע מוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות י (1)

 לגבי תזרימים נכנסים ותזרימים יוצאים(. ימים )  30ק, תוך ות לפירעון או ניתנות לפירעון על ידי המחזיכיתרות בלתי מסולקות העומדם חושבו ערכים לא משוקללי (2)

 ים ויוצאים(. )לגבי תזרימים נכנסים חושבו לאחר הפעלת מקדמי ביטחון מתאימים או שיעורי תזרים נכנס ויוצא משוקלל ערכים (3)

מים  על תזריכלומר מגבלה על נכסים נזילים באיכות גבוהה ומגבלה  טיות )נבלות הרלבטחון ושיעורי תזרים נכנס ויוצא וכן יתר המגושבו לאחר הפעלת: מקדמי בי תואמים חערכים מ (4)
 (.221נכנסים כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 . 128%הינו  2020בדצמבר  31ביום ד לשלושה חודשים שהסתיימו  נזילות ללא בנק אגויחס כיסוי ה  (5)
 

 

  



 ונים דוח סיכ 
 2020בדצמבר   31ליום 

 

 

84 

   :)מיליוני שקלים חדשים)ב (1) תוי הנזילולהלן פרטים בדבר יחס כיס

 

 ושה חודשים שהסתיימו ביוםשל
 2019בדצמבר  31

 

 ( 2)סך ערך לא משוקלל
 )ממוצע( 

 (3) סך ערך משוקלל
 )ממוצע( 

   ות גבוהה לים באיכסך כל נכסים נזי

 44,846  ( HQLAנזילים באיכות גבוהה ) סך הכל נכסים 

   יוצאים  י מזומניםתזרימ

 6,342 109,361 ה:פיקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים, מז

 1,525 30,504 פיקדונות יציבים 

 3,403 31,738 פיקדונות פחות יציבים

 1,414 47,119 ימים  30תקופה העולה על פיקדונות ל

 32,808 50,882 בטח, מזה:מימון סיטונאי בלתי מו

 דים הנגדיים( ופיקדונות ברשתות של תאגידים בנקאייםכל הצד ) תפעוליים פיקדונות לצרכים 
 434 1,737 טיבייםקואופר

 32,248 49,019 לצרכים תפעוליים )כל הצדדים הנגדיים( פיקדונות שאינם 

 126 126 בות לא מובטחים חו

 207 -  ונאי מובטחימון סיטמ

 17,201 76,241 נזילות נוספות, מזה:  דרישות

 12,367 12,366 שיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרות בגין ח ים יוצאיםתזרימ

 2,620 38,981 שראי ונזילות קווי א

 2,214 24,894 מחויבויות מימון מותנות אחרות 

 56,558  ומנים יוצאים סך הכל תזרימי מז

   נים נכנסים ימי מזומתזר

 293 1,008 טחות הלוואות מוב

 6,503 9,234 ן רפרעות כסדתזרימים נכנסים מחשיפות הנ

 12,783 18,069 תזרימי מזומנים נכנסים אחרים 

 19,579 28,311 נכנסים הכל תזרימי מזומנים סך 
   

 ( 4)סך ערך מתואם 

 44,846 ( HQLAגבוהה )  סך הכל נכסים נזילים באיכות 

 36,979 ימי מזומנים יוצאים, נטוהכל תזר סך

 121 יחס כיסוי נזילות )%(
 

 . 74הינו  2019התצפיות ששימשו בחישוב הממוצעים ברבעון הרביעי של שנת מספר  המדווח.של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון ונחים מדע מוצג ב מי (1)

 ותזרימים יוצאים(.  נכנסים י תזרימיםימים )לגב 30ת לפירעון על ידי המחזיק, תוך ת העומדות לפירעון או ניתנוי מסולקומשוקללים חושבו כיתרות בלתערכים לא   (2)

 מקדמי ביטחון מתאימים או שיעורי תזרים נכנס ויוצא )לגבי תזרימים נכנסים ויוצאים(. ת חר הפעלערכים משוקללים חושבו לא  (3)

ם נזילים באיכות גבוהה ומגבלה על תזרימים  ל נכסיעמר מגבלה  נכנס ויוצא וכן יתר המגבלות הרלבנטיות )כלוקדמי ביטחון ושיעורי תזרים  הפעלת: מערכים מתואמים חושבו לאחר   (4)
 (.221ראת ניהול בנקאי תקין מספר הוכאמור בנכנסים 

 ות הגורמים העיקריים המשפיעים על תוצאות יחס כיסוי הנזיל

( הינם HQLAוהה )כות גבינזילים באהרכב המקורות והשימושים של הבנק. הנכסים ה  וצאות יחס כיסוי הנזילות הםעים על תהגורמים העיקריים המשפי
חוב של   ושב ופיקדונות בבנקים מרכזיים, איגרות-מזומנים, עובר  -הה ורמת סיכון נמוכה, אלו כוללים  בוחירות ג, המאופיינים ברמת ס 1נכסים ברמה  

פיקדונות    -סיטונאי בלתי מובטח    ד מימוןישראל. עיקר תזרים המזומנים היוצא הינו כנגואיגרות חוב של מדינת    0%ן  שקל סיכוריבונויות בעלות מ
י וכן  כנס הינו בגין תקבולי אשראתאגידים וגופים פיננסים וכן תזרימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים. עיקר תזרים המזומנים הני  ק על ידשהופקדו בבנ

 גזרים. רימים נכנסים בגין חשיפה לנתז

התפתחות היחס הוא הצמיחה    עלך זמן,  דנים פנימיים של הבנק. הגורם המרכזי המשפיע, לאורפי אומלת לחיזוי  היחס נע בצורה מחזורית ברובה, הניתנ
פעילות שוטפת    בין הימים במהלך החודש בשל  ת מסוימתל בשימושים. קיימת תנודתיובפעילות הבנק, הן בצד גיוס וניהול מבנה המקורות והן בצד הגידו

 . עיקר בעקבות פעילות בנגזרי שקל / מטבע חוץ חוץ, ב-לים למטבעשל לקוחות וכן תחלופה בין שק
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 (  HQLAם הנזילים באיכות גבוהה )הנכסיב הרכ

 יוני שקלים חדשים(: )במיל  221להלן פירוט נכסים נזילים לפי רמות כנדרש בהוראה 

 ממוצע לרבעון הרביעי בדצמבר  31 

 2020 2019 2020 2019 

 44,834 78,039 51,166 84,248 1נכסי רמה 

 12 106 12 91 א 2רמה  נכסי

 -  -  -  -  ב 2נכסי רמה 

 HQLA 84,339 51,178 78,145 44,846סך הכל  

 במגבלה.  שב ף בהתח י הסנ  זילות בנ  שימוש  מניחים  הבנק  זו, תרחישי  בישות  לות הנזי  ברזרבת  השימוש  לגבי  לס לוס אנג' על סניף   רגולטורית  מגבלה  קיימת 
 

 מיליוני שקלים חדשים(: בדים )במשועבדים ולא משועהרכב נכסים זמינים 

 לא משועבד מזה:  בד מזה: משוע סך היתרה במאזן 

 2020בדצמבר  31ליום 

 כולל בנק אגוד 

 84,111  339  84,450  זומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים מ

 13,652  803  14,455  ות חוב של ממשלת ישראל אגר

 1,390  -  1,390  חוב של אחרים בישראל אגרות 

 106  345  451  אגרות חוב של ממשלות זרות

 528  20  548  וב של אחרים זריםאגרות ח

 243,468  2,057  245,525  שראי לציבור, נטו א

 343,255  3,564  346,819  סך הכל 

 2020מבר בדצ 31 ליום

 ללא בנק אגוד 

 72,456  309  72,765  בבנקים מרכזיים  יקדונותמזומנים ופ

 6,818  517  7,335  אגרות חוב של ממשלת ישראל 

 400  -  400  ות חוב של אחרים בישראל אגר

 106  345  451  אגרות חוב של ממשלות זרות

 102  -  102  אגרות חוב של אחרים זרים

 218,771  2,057  220,828  נטו  ציבור,לאשראי 

 298,653  3,228  301,881  הכל סך 

 2019בדצמבר  31ליום 

 50,907  17  50,924  מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים 

 7,489  332  7,821  שלת ישראל וב של ממ אגרות ח

 -  -  -  רים בישראל אגרות חוב של אח

 1,576  205  1,781  זרותאגרות חוב של ממשלות 

 362  -  362  זריםאגרות חוב של אחרים 

 60,334  554  60,888  סך הכל 
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 התפתחויות ביחס כיסוי הנזילות

נכסי   - בנכסים נזילים באיכות גבוהה מאד  מת נזילות נאותה, באמצעות השקעת עודפי הנזילות  , על ר 2020ך הרבעון הרביעי של שנת  הבנק שמר במהל 
. במהלך רבעון זה, לא נרשמו חריגות 133%- הסתכם ב   2020אגוד( לרבעון הרביעי של שנת    וני בנקזילות הממוצע )מאוחד, כולל נת סוי הנ י יחס כ .  1  רמה 

 היחס.  ממגבלות 

 וסיכון מימון נזילות מידע נוסף על סיכון

 סיכון מימון 
  באמצעות מגבלות דירקטוריון או עלויות גבוהות מידי לגיוס מקורות. סיכון זה מנוהל כחלק מסיכון הנזילות    ת מימוןנובע ממחסור במקורו  מימון סיכון  

 ם נגדיים מהותיים. על ריכוזיות מקורות המימון, והפחתת התלות בצדדיוהנהלה 
פיקדונות קמעונאיים ועסקיים, פיקדונות ארוכים מגופים   -וונים לטווחי זמן שונים  בים ומגיצי  ורות מימוןינם מקה של הבנק    מקורות המימון העיקריים

ארוכים,  ון ופועל באופן יזום לגיוס מקורות לטווחים בות. הבנק מייחס חשיבות רבה לפיזור מקורות המימבי התחייוכן הנפקות איגרות חוב וכתפיננסיים, 
 לציבור הלקוחות על ידי הבנק, פיקדונות עם מאפיינים ייחודיים המאפשרים ללקוח ליהנות מריביתהמוצע    על ידי מגוון הפיקדונות הרחב  ן השאריב

 ת.ון הריכוזי בפעילותו לגיוון מקורות המימון והפחתת סיכו, המשיך הבנק 2020לנזילות במהלך התקופה. בשנת  ואופציותגבוהה יחסית בטווח הארוך 
נדרשים לצד נגדי    מנוהלות באופן שוטף, בהתאם למצב החשיפה מול כל צד נגדי, מבוצעת השלמה מיידית של ביטחונות  כן, החשיפות לנגזרים  כמו

 לביטחונות מצד נגדי.מיידית  או דרישה

 ריכוזיות של מקורות המימון

מקד במספר מישורים ומבוצע באופן שוטף באמצעות  יכון מת נה המקורות. הטיפול במוקדי הס יות/מב ז חום הריכו לטיפול בת הבנק אפיין מוקדי סיכון עיקריים  
 לסיכון. מגבלות דירקטוריון והנהלה וכן אינדיקאטורים  

צעות מגוון רחב  רת באמ ט מימון מנו מקורות ה   ( בנושא ריכוזיות Key Risk Indicatorsה וכן האינדיקאטורים השונים לניהול הסיכון ) ן וההנהל מגבלות הדירקטוריו 
קטגורי  גוד של תתי  "מד ות:  הוגדר  ממוצעת.  חיים של הפקדה  ואורך  מוצר, מטבע  לקוחות,  כמות  בודד,  לקוח, מפקיד  סוג  על" ל,  כלל    ד  את  המשקלל 

תקופות המימון וכן  ורות וקלגיוון הממדיניות    של מבנה המקורות, כולל התוויה של  הקשורים לריכוזיות מקורות המימון. הניהול השוטף יקטורים  האינד
 יים למדדי הסיכון. ניטור הריכוזיות מבוצע בתדירות יומית, מדווח ומנוהל באופן שוטף. ם ספציפקביעת יעדי

 מתיאבון הסיכון הכולל של הבנק. רו כחלק  הדירקטוריון וההנהלה הוגד   מגבלות 
 הדירקטוריון וההנהלה. בדוח  ןרות המימוויות במקודבר מקורות המימון, ראה פרק התפתחלפרטים נוספים ב

 

 תפעולי סיכון 
 

גיעה ברווח, בהכנסות, בהון ובמוניטין  טנציאל פת הבנק. לסיכון התפעולי פוהסיכון התפעולי הינו מהותי בשל קיומו בכל תחומי הפעילות ובכל יחידו
ים ים מתרחשים נוספים. אירועים תפעוליוסיכונ  , סיכון מוניטין, סיכון נזילות, סיכון אשראיכון שוקסיכונים אחרים כגון: סילו יחסי גומלין עם    הבנק, ויש

  ת שלא ניתן להערכה מראש כגון:התממשו  עלי סיכון ים, בחלקם לא צפויים, בצאה מאירועים חיצוני לעיתים שלא בשליטת הבנק, ועלולים להתפתח כתו
 ק. בתהליכי ניהול סיכונים בבנבע )רעידת אדמה, שיטפון(, מגיפה ואירוע ביטחוני. לפיכך, ניהול יעיל של הסיכון הינו הכרחי אסון ט

לייה במורכבות הפעילות  ם, והעים הגלובלינק. עם ההתפתחות בשווקייכים והמערכות של הבון התפעולי מובנה בכל המוצרים, הפעילויות, התהלהסיכ
עילות התפעולית השוטפת, תיות הטכנולוגיות התומכות, גברה ההבנה כי חשיפת הבנק להפסדים פוטנציאלים כתוצאה מכשלים בפית והתשהפיננס

 ע בפעילותו העסקית.ולה לפגועל
האירועים  יים.  ם חיצונים, מערכות או כתוצאה מאירועים, אנשיכים פנימינאותות או מכשל של תהלין להפסד כתוצאה מאי  הסיכון התפעולי מוגדר כסיכו

)הונאת    התפעוליים מסווגים לשבע קטגוריות סיכון בהתאם לעקרונות באזל: הונאה  מעילה  עובדיו(,  בידי  )הונאת לקוח את הבנק(, חיצונית  הבנק 
רקטיקות ודה(, פעם חוקים או הסכמים בנושא עב  נה אחדקן עולות בם הנובעים מפעולות שאינסביבת העבודה )הפסדיפרקטיקות עבודה ובטיחות  

פיסיים, לנכסים  נזק  לקוח(,  כלפי  בחובות  )אי עמידה  ועסקים  מוצרים  ללקוחות,  וניהול תהליכ  הקשורות  הפצה  ושיבוביצוע,  וכשלי ים  שים עסקיים 
 מערכות. 

 י קטגוריות אלה. סיכון התפעולי גם לפהבנק מנהל ומודד את ה

 סיכון התפעולי יהול הנומדיניות מטרות 
ניהולו, תהליכי  סיכונים התפעוליים, מגדירה את העקרונות לפיהם הבנק מנהל את הסיכון התפעולי, מהותיות הסיכוניהול המדיניות מסגרת   ן, אופן 

 כון. יטור והפעולות שנוקט הבנק על מנת להפחית את הסידידה והנהמ
בנקאי תקין של בנק ישראל והוראות ועדת באזל  ת ניהולק, את דרישות הרגולציה )הוראוית הבניאת אסטרטגיות נקבעו באופן ההולם עקרונות המדינ

 (. Best Practice-ההרלוונטיות( ובהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם )
 

לניהול  נאותה    מעת תרבותהשונים, ומעגנת את חשיבותה של הטווי ההגנה  את הממשל התאגידי ותחומי הסמכות והאחריות של ק  ות מפרטתהמדיני
"ניהול    –  310-ו  "ניהול סיכונים תפעוליים"  –  350וצה. ניהול הסיכונים בבנק מתבצע בהתאם להוראות בנק ישראל:  נק ובקבהסיכונים התפעוליים בב

(, 2014קטובר  וך מחודש אנות לניהול הסיכון התפעולי" )מסמ באזל "עקרואת מסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים, ומסמך  המתוות    סיכונים",
 יהול תקין של הסיכון התפעולי. רשים לנהקובעים את הכללים הנד

, מוצג פרופיל הסיכון, קרי, רמת ההפסדים  כחלק מזהת מסמך הסיכונים של הבנק.  מסגרת הטיפול של הבנק בסיכון תפעולי נסקרת מדי רבעון, במסגר
 התרחשו במהלך הרבעון.ביותר שומנותחים האירועים המהותיים  מוצגים יים, וכן,בון הסיכון, מפת הסיכונים התפעוללנוכח תיא בפועל,
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שום נאות של מסגרת הטיפול חראי לייהאסיכונים הראשי של הבנק,  מנהל הסיכון התפעולי הוא מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, שהוא גם מנהל ה
ילות והונאות, כוני מעאת המסגרת הנדרשת לטיפול בסי   ללת גםושנקבעה כ  מסגרת הטיפולאגף לבקרת סיכונים.  באמצעות ה  בסיכון התפעולי ופועל

 המהוות חלק מקטיגוריות הסיכון התפעולי, על פי הנחיות בנק ישראל. 
 . תיאבון הסיכוןל ובתרחישי קיצוןעסקים רגי  של הבנק במספר היבטים כמותיים ואיכותיים במהלך  התפעולי  נק קובעת את תיאבון הסיכוןמדיניות הב
בעים את תיאבון הסיכון הכולל של הבנק. תיאבון הסיכון הוגדר בגין ההפסדים בפועל  גית הקוונות היסוד של התוכנית האסטרטם לעקראנקבע בהת

, כחלק מתהליך  2020הבנק בשנת    דירקטוריוןממסמך המדיניות אושר בהנהלת וקטגוריות סיכון.    ולל ולפיפוטנציאליים, ברמת התיק הכוההפסדים ה
 . דיניות לניהול ובקרת הסיכוניםמכי המסשור כלל מאי

 השונות של הסיכון התפעולי. ן זה מנוטר באופן שוטף באמצעות מעקב אחר אירועי כשל שגרמו להפסד, המנוהלות לפי הקטגוריות סיכו
פו דינמי,הבנק  באופן  הסיכון התפעולי,  וזיהוי  למדידה  מישו  על  כשל  בשני  מאירועי  מדידת ההפסדים  ברים:  ומפשהתממשו  סיכונים ועל  דידה של 

בנק ובהתאם לתוכנית בתהליך סקרי הסיכונים התפעולים ובמפת הסיכונים. הסקרים התפעוליים מבוצעים על כלל פעילות המזוהים  פוטנציאלים ה
ת  ות בשנילל הפעילורים, לאחר שהשלים את הסקרים על כלביצוע הסק, הבנק החל בתוכנית תלת שנתית חדשה  2020לך שנת  תית. במהתלת שנ

, לרבות שפועל להגברת אפקטיביות ניהול הסיכונים ומזעורם, תוך כדי למידה, הערכה מחודשת של הסיכוניםך שוטף  . פעילות זו, הינה תהלי2019
 ירועים.כתוצאה מהתממשות א

ים ללא הפסד ואף אירועים בהן  אירוע ןם הפסד וה אירועים אלו כוללים הן אירועים שנוצר בגינ הבנק מנטר ומתעד את כלל אירועי הכשל התפעוליים,
ות חר התחשבלא קיזוז אירועי רווח( ולאוח. מדידת ההפסדים בפועל אל מול תיאבון הסיכון במצב עסקים רגיל כוללת אירועי הפסד בלבד )ל נוצר רו

 בכיסוי ביטוחי לו מומש בפועל.
פוי והערכת הסיכונים המהותיים הוא מי   ות כתהליך מתמשך, כאשר המיקוד ת השונ ו לים בחטיבם לזיהוי ומיפוי סיכונים תפעוליים פוטנציא י הבנק מבצע סקר 

(  AIהתממשותם. תוצאת הסקרים, והמלצות לביצוע )   אלים טרם ועדו לזהות סיכונים פוטנצי ( שנ KRI'Sבכל יחידה. הבנק הגדיר, מספר אינדיקטורים לסיכון ) 
  י החטיבה לבקרת סיכונים. ת ונציג שותפים מנהלי היחידות הנסקרו   ים להם ד ומים ייעו ידונים, כחלק מתהליכי ההערכה העצמית, בפור נ 

ם פוטנציאליים בהם עלול להתממש סיכון ות ונזקיעשויים לספק מידע על נסיב  בנוסף לסקרים אלו, מנתח הבנק אירועים חיצוניים בארץ ובעולם, אשר
 תקיימים בבנק.ילים המכים מתאימים על התהליכים המקבום מהל שהבנק ליי . ניתוחים אלו משמשים אתתפעולי

בה מופעלים חוקים מערכת ש  הבנק נמצא בשלבי יישום של  הבנק פועל לשיפור אפקטיביות הטיפול בסיכון המעילות וההונאות. כחלק ממהלך זה
הטיפול מסגרת    גרת לניהול סיכונים תפעוליים.יות מסנלמסמך מדייגה. הטיפול במעילות והונאות מתבצע בהתאם  רעסקיים להצפה ואיתור פעילות ח

 חטיבת הטכנולוגיה. כוללת שילוב בין מספר גורמים בבנק: בקרת סיכונים, אבטחת מידע וסייבר, משאבי אנוש ו

 עסקיהמודל ה 
קריים הכרוכים בפעילותם,  ים העיייכים העסקוך בפעילות היחידות העסקיות, לשפר את התהלמכון התפעולי בבנק מטופל באופן אקטיבי ובמטרה לתהסי
 להגדיל את הערך העסקי, ולא רק למזער את ההפסדים הצפויים מהסיכון התפעולי. ידי כך,ועל 

, גברה ההבנה כי חשיפת הבנק להפסדים תהפעילות הפיננסית והתשתיות הטכנולוגיות התומכו  במורכבותווקים הגלובליים, והעלייה  עם ההתפתחות בש
לפגוע בפעילותו העסקית. אירועי הכשל התפעולי, שהתרחשו במוסדות הפיננסים  עלולה    לים בפעילות התפעולית השוטפת,אה מכש ציאלים כתופוטנצ

,  זק היכול להיגרם מאירוע סיכון תפעוליניות אירועי הכשל התפעולי, לפוטנציאל הגבוה של הים למהותהמחוקקים והמוסדות הפיננסיהגבירו את מודעות  
 הלן: כאמור ל ולמאפיינים העיקריים שלהם, 

 אירועים תפעוליים יכולים להתרחש בכל תחומי הפעילות ובכל יחידות הבנק. -
 הון ובמוניטין הבנק.כנסות, בפוטנציאל פגיעה ברווח, בה לסיכון התפעולי -

לדוגמא, יכול אירוע וסיכונים נוספים. כך    , סיכון מוניטיןנזילות  , סיכוןון אשראי, סיכן עם סיכונים אחרים כגון: סיכון שוקגומלילסיכון התפעולי יחסי   -
 ילות.זי אירוע נסיכון המוניטין, שבעקבותיו יעמוד הבנק בפנ ממשותלגרום להת ון תפעולימשות סיכשל התמ

 התממשות נמוכה ביותר, אך פוטנציאל נזק גדול באופן יחסי.תברות ללחלק מהכשלים התפעוליים יש הס -

 וכדומה. ות, מעילה, הונאה, מלחמה, שריפה, שוד  טכנולוגי מטעות אנוש, תקלת מערכות    לסיכון התפעולי מגוון מופעים, החל  -

ניים, בחלקם לא צפויים, בעלי ים חיצוועלולים להתפתח כתוצאה מאירועננסי,  יהמוסד הפ  ירועים תפעוליים מתרחשים לעיתים שלא בשליטתא -
 י.ע ביטחונדמה, שיטפון(, מגיפה, אירוסיכון התממשות שלא ניתן להערכה מראש כגון: אסון טבע )רעידת א

 ותיים.עוליים מה, לא חלו אירועים תפ2020במהלך שנת 

 תעת המגבלוהגישה למדיניות הסיכון התפעולי וקבי
  הסיכון הכולל של הבנק, כוללים פריסה סניפית יעילה, חדשנות עסקית וטכנולוגית,  ים את תיאבוןת הקובעות היסוד של התוכנית האסטרטגיעקרונ

ות, חושפים  משכנתאהלות בשוק לות, יחד עם צמיחה באשראי מסחרי והמשך מוביונזי ות תפעולית, יעילות ניהול הוןעדי יעילניהול בנקאות היברידית, י
 ר את פוטנציאל הפגיעה. סיכונים אלו, דורשים מהלכים אקטיביים וצופי פני עתיד וזאת על מנת לנהל ולמזע  ם משמעותיים.תפעולייאת הבנק לסיכונים  

 פן דינמי, בשני מישורים: ו, באולמהותיים של המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות הפועל למדידה וזיהוי הסיכון התפעולי הגלומים בכ  ור, הבנקכאמ

 אירועי כשל. ות בפועל של ת התממשמדיד -

 הערכת סיכונים לפוטנציאל נזק בגין אירועי כשל.  -
י למידה, הערכה מחודשת של הסיכונים, גברת אפקטיביות ניהול הסיכונים ומזעורם, תוך כדשפועל להרים אלה הינה תהליך מתמיד  פעילות בשני מישוה

 אירועים. ממשות ת כתוצאה מהלרבות 
כשל, סקרי סיכונים  פורטל סיכונים תפעוליים( המשמשת את הבנק לניטור וניתוח אירועי    -ליים )פסת"ל  סיכונים תפעולניהול  לבנק מערכת ייעודית  

כשל ותהליכי  ירועי אמסקרים,  ם, ניהול מעקב שוטף אחר המלצות ליישום שעלונים, קישור התממשות אירועים בפועל למפת הסיכונימפת סיכוויצירת 
 . וליין סיכון תפע וחים בגהפקת לקחים. ודיו
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ר מעילות. התראות שמתקבלות מהמערכת מתבססות שה לניטוביישום והטמעה של מערכת חד החל הבנק    2020במהלך שנת    -מערכת מעילות והונאות  
 )חיצונית או פנימית(.הונאה  ם כאירועיחוקים עסקיים שהוגדרו לזיהוי אירועים חשודיעל 

ת מתקדמות של באזל לאמוד  נגד הסיכון התפעולי בנדבך הראשון, המחושב בשיטה הסטנדרטית, אל מול מתודולוגיוהון המוחזק כחן את ההבנק בו
ם וליים, אשר מופו במפת הסיכוניון תפעצאירועי קיך עסקים רגיל. כמו כן, הבנק מפעיל שורה של נוספת בנדבך השני, במהל  הקצאת הון אם נדרשתה

-המתהליך    הפנימית בנדבך השני, כחלק  , כאירועים בעלי נזק מהותי לבנק. הפסדים פוטנציאלים אלה מתווספים להקצאת ההון ליים של הבנקהתפעו
ICAPP . 

 התפעולי  המבנה והמערך הארגוני של ניהול הסיכון
ת קווי ההגנה. מבנה זה נתמך על ידי ההנהלה ושלושוריון,  ם התפעוליים, הכולל את הדירקטסיכוניהי לניהול  הבנק קבע מבנה ארגוני וממשל תאגיד

 יכון התפעולי. ועדות ופורומים יעודיים, שמוסדו לניהול הס
 ה: התפעולי מבוססת על פעילותם של שלושת קווי ההגנ ל בסיכוןמסגרת הטיפו

לעקרונות מסמך מדיניות לניהול ולי בהתאם  ון התפעבבנק, באחריותן לנהל את הסיכ  עוליותפסקיות והתכולל את כל היחידות הע  קו ההגנה הראשון:
גיית מידע  טחת מידע והגנת הסייבר, המשכיות עסקית, וטכנולויכוני אבוה את הקו הראשון לניהול ססיכונים תפעוליים, ובפרט, חטיבת הטכנולוגיה, המהו

 לניהול ביטחון ובטיחות.ראשון הה את הקו ומזרחי טפחות שרותי אבטחה, המהוו
כל ל וטיפול בסיכון התפעולי בהחטיבה לבקרת סיכונים, באמצעות האגף לבקרת סיכונים, הפועל ליישום הפעילות הנדרשת לניהו  י:גנה השנקו הה
סיכון, ועל ריכוז הטיפול  אבון היאל מול ת  , אחראי על הניטור השוטף של הסיכון התפעולי ת הבנק בראייה כוללת, ובהתאם לעקרונות המדיניותיחידו
  העסקיות  סיכונים בשיתוף עם היחידות פעילות הקו הראשון, באמצעות מגוון תהליכים, כלים ושיטות. בנוסף, אחראי על תהליך הערכת הח ון לנוכבסיכ

סיכון התפעולי המשמשת נושא הבאת הבנק    פעוליים, ניהול מערכת המידע המרכזית המשמשתועל קיום תהליך הסקרים ועדכון מפת הסיכונים הת
 הפקת לקחים.   ל, ביצוע סקרים תפעולים וניהול מעקב אחר המלצות ליישום שעלו מסקרים, אירועי כשל ותהליכיכשאירועי לאיסוף 

 

 ההגנה השני לטיפול וניהול הסיכונים התפעוליים:פות בקו יחידות נוס

ובדת במקביל למערך הגנת ע  חידה זות הממונה לאבטחת מידע בבנק. יבראשו  םרת סיכונייחידת אבטחת מידע והגנת הסייבר מהחטיבה לבק -
 הסייבר בחטיבת הטכנולוגיה ומול כל היחידות בבנק.

קרי מוכנות הבנק השוטפת לרציפות עסקית  תפעול האחראי לניהול הכולל של המשכיות העסקית,  משאבים ואנושי    בת הוןאגף הנדסה מחטי -
 ום. בחיר

להטכנו  תחטיב - הראשון  הקו  את  המהווה  אלוגיה  הנובעים מכשלי בטניהול  הסיכונים התפעוליים,  לניהול  ואחראית  הסייבר,  והגנת  מידע  חת 
 המשכיות העסקית.דיניות ה, כחלק ממDRPלרבות ניהול  מערכות המידע,

וסר ידע  מחנובעים  , ולהפחתת הכשלים התפעוליים הצועיותקהידע והמ  אנושי משאבים ותפעול הפועלת לחיזוק  מחלקת ההדרכה, מחטיבת הון  -
 ומודעות.

 לי )ובפרט, סיכון מעילות והונאות(.ון התפעווחופשה רציפה, למזעור הסיכאנושי משאבים ותפעול האחראית על טיפול ברוטציה  חטיבת הון -
 דות השונות של הבנק. חיעולי ביעול, תומכת בטיפול בסיכון התפים ותפבאנושי משא ה של הבנק, הפועלת בחטיבת הוןיחידת האבטח -
ת הפנימיות של הבנק על ות הבקרונהלים לגבי גילוי ואפקטיבימחטיבת מידע ודיווח כספי האחראי על אפקטיביות הבקרות וה  SOX-מערך ה -

 דיווח כספי.
 פטי. טית, אחראית ליישום מסגרת הטיפול בסיכון משהחטיבה המשפ -

מאי ובלתי תלוי, עורכת ביקורת על ניהול הסיכון התפעולי לבחינת אפקטיביות הטיפול בו,  עצבאופן    הביקורת הפנימית הפועלת  לישי:גנה השהו הק
ת  הפנימית כאחראית על ביצוע ביקורות תקופתיו  יות הסיכון התפעולי קובעת את תפקידה של הביקורתית. מדינאם לתוכנית העבודה הרב שנתבהת

 "משקיפה" בועדות ההיגוי.-, השתתפות כותת והונאל הסיכון, תחקור אירועי מעילוי ניהוכעל תהלי

 להלן:  ר, סיכון טכנולוגיית המידע וסיכון משפטי כמפורט נת הסייב קית, סיכון אבטחת מידע והג הסיכון התפעולי כולל בין היתר את סיכון המשכיות עס 

 המשכיות עסקית 
, עם התפשטות נגיף הקורונה, העלה הבנק את רמת  2020דש מרץ מחוית. בנושא ניהול המשכיות עסק 355 י תקיןאניהול בנקהבנק מיישם את הוראת 

ת ניהול ובקרה בשיתוף ל רציפות תפקודית ובריאות העובדים. הוקמו מסגרושמירה ע   ע את עקרונות העבודה לצורךהכוננות, כינס חדר מצב מורחב וקב
חיות עבודה ושמירה על היגיינה וריחוק חברתי, פיצול יחידות וסניפים,  הפצת הנמודדות עם האירוע, בין היתר: ות להתלבוצעו פעוהגורמים הרלוונטיים ו

  ים הבנק מעקב אחר מקרי חוק באמצעות תהליך סדור ומהיר ועוד. במקביל מקיעבודה מרל קפסולות, גיבוש מתכונת למעבר לעבודה במתוכנת ש
 טה ומועד החזרה לעבודה.דות המייפים וביחתחלואה או הדבקה בסנ

  תני שרות בנושא ספקים ונו  וף מסכים.ת פריסת מערכות שיחות ועידה בווידאו הפנימיות והחיצוניות והתקין מערכת לניהול צ'אטים ושיתהרחיב אהבנק  
 גם תחת המגבלות הקיימות. ק שרותפהמשיך ולס חון והוערכה יכולתם למחשוב, לוגיסטיקה וביט מופו כל הספקים ונותני השרות הקריטיים בהיבטי 

עובדים  ל קבלת דיווח יומיים בדבר  ה קבוצתית מקיים הבנק תהליך סדור של מעקב אחר פעילות בנק יהב ובנק אגוד בשגרת קורונה, כול יין בקרבענ
 חות הבנק בחוץ לארץ. ים מעקב אחר תפקוד שלוולים/מבודדים ואירועים חריגים. באופן דומה מתקיח

ה בנושא המשכיות עסקית במקביל להמשך תפעול אירוע הקורונה וההשלכות שנגזרות  ת העבודביעי המשיך הבנק ביישום תוכניעון הרבבמהלך הר
ם בשת"פ עם מרכז  המשכיות העסקית בסניפי, רשימות תיוג, טפסים וכו'(, המשך הטמעת נושא הם )נהלים: עדכון תיקי החרום בסניפיממנו, בין היתר

ז המזומנים בעבודה ידנית בתרחיש של נתק תקשורת. במהלך הרבעון בוצע תרגיל של מרכ  כות ולמידה מרחוק, בוצע תרגולוע הדרצכה ע"י ביההדר
בהיערכות   נק. במהלך הרבעון הוחל( בשת"פ עם יחידת ההמשכיות העסקית ויחידות הבDRPגיבוי )גרתו הופעלו מערכות באתר הטכנולוגי שני במס

הובלת יחידת המטבע בבנק ישראל לבחינת תפעול ושינוע מזומנים בתרחיש תרגיל ב, ביניהם  2021צית הראשונה של  עו במחצילים שיבולקידום תרג
 רעידת אדמה. 
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 דע והגנת הסייבראבטחת מי
סיכוני טכנולוגית    לניהול   של המסגרתל סיכוני סייבר באופן המחייב הרחבה והתאמה  יהול הגנת הסייבר, מתווה עקרונות לניהול נאות שבנושא נ  361הוראה  

שומה,  ההגנה ליייפה ונקבעו קווי  ת מרחב האיום ויכולות ההגנה הנדרשות. בהתאמה, אושרה בבנק אסטרטגיה ומדיניות הגנת סייבר מקבט תפיסהמידע, בהי
חת המידע והגנת הסייבר בבנק,  ות אבטיביעת מדינ טיבה לבקרת סיכונים ובאחריותו, בין היתר, קנה מנהל אבטחת מידע והגנת סייבר הכפוף למנהל החמו

 ייבר. והגנת הסחת המידע רכות ותהליכי אבטוכנית עבודה להגנת הסייבר, מעקב אחר יישום תוכנית העבודה בתחום זה ובחינה של אפקטיביות מעפיתוח ת 
, תפעול  ות מידעמידע, אבטחה פיזית, ממשל מערכאבטחת    ת לתחומי:וגדרו בנהלים, והם כוללים בין היתר התייחסויחסי הגומלין וזרימת המידע בין המערכים ה

 טי.  ייעוץ משפקוחות, דוברות, ומערכות מידע, ניהול סיכונים, הונאות, ניהול כוח אדם, המשכיות עסקית, ניהול יחסי ל 
. במסגרת זו, מיושמת תפיסת  ת בע"מומזרחי טפח , בין היתר, באמצעות החטיבה לטכנולוגיה של  ום מדיניות אבטחת המידע והגנת הסייבר בבנק נעשה ייש

ת העסקית  ובפעילו  אסטרטגיותשילובם בהחלטות    ללת בין היתר, עקרונות מנחים לניהול הגנת הסייבר. יישום עקרונות אלו והבטחת עדכניותם, תוךהול הכו ני
 זמן.   ושלמותה של תפיסת ניהול הגנת הסייבר, לאורךוהתפעולית של הבנק, יבטיח את עקביותה 

 

 העקרונות הבאים: ססת על אבטחת המידע והגנת סייבר, מתביניות דמ

 מיפוי וזיהוי סיכוני הסייבר. -

 ם, תהליכים ונהלים.  , כוח אדכנולוגיותחוצה ארגון של ט  יישום וביסוס מערך בקרות אפקטיבי, תוך שילוב -

 . 367י תקין ל בנקאוהוראת ניהעילות לקוחות ועסקים במרחב המקוון, בהתאם לקביעת מנגנונים להגנה על פ -

ליכי תגובתיות,  מיושמת באמצעות מיפוי והכרת הסביבה, חיזוי וחקר איומים, שקלול תמונת מצב עדכנית, פיתוח תהטיבית ההגנת סייבר פרואק -
 וע תהליכי חקירה, תחקיר ומיצוי הדין.  יה, הסטה ועיכוב, יכולת עמידות והתאוששות, וביציקות הטעימוש בטכנש

ופיזית( החל מהמערך החיצוני הנגיש ללקוחות וכלה במערכות הפנימיות, שיתוף    )לוגית  ת, במספר מעגלים ודיסציפלינותשכבתי  בם אבטחה ריישו -
 מידע ומודיעין.

 .  ם ורת ונהלי כלל תאגידית עבור מרכיבי כוח אדם, דרכי תקש יהול אירועי סייבר תוך התייחסות בראייה משולבת  תגובה לנ ר, בקרה ו שימוש במערך ניטו  -
 מכלול הסיכונים. ולם של וחים תקופתיים ושוטפים על ניהדיו -

 עי סייבר.ניתוח והערכה שוטפים של איומי הסייבר ותרגול מכלול הגורמים בטיפול באירו -

 ם אבטחת המידע והסייבר.צון בתחופיתוח תרחישי קי -

 ה. קרשרת האספרב הספקים של הבנק, בבחינת הקטנת הסיכון בששיפור והגברת הבקרות בק -
 

 . ISO 27001ת בבנק בתקן ניהול אבטחת מידע המקוונ שלים לכך, מוסמך תחום הבנקאותכמ
 .367קאי תקין  ניהול בנ ומנגנונים בהתאם להוראת  ת  מערכות הבנקאות הישירה בבנק כוללות תהליכי הזדהו 

ת ההזדהו  פות דיוג( במסגרתם נגנבו פרטיות מתקעחות )באמצזוהו מספר ניסיונות הונאה בודדים כנגד לקו  2020במהלך הרבעון הרביעי של שנת  
חברתי הנדסה  פעילות  ביצוע  באמצעות  בחשבונותיהם  מורשות  לא  פעולות  לבצע  במטרה  לחשבון  מנגנת  שלהם  לאור  הלקוחות.  ההגנ כנגד  ה  וני 

 הלקוחות.  אה אלו לא בוצעו פעולות לא מורשות בחשבונותהמופעלים בבנק, ברובם המכריע של ניסיונות הונ
ופעלים במערכות הבנק על מנת להמשיך ולצמצם את היכולת להונות את הלקוחות ולבצע פעולות הגנה הממשיך לחזק ולשפר את מנגנוני ההבנק מ

 ק בהקשר לאיום המתפתח. ן חלק מתהליכי התחקור והפקת הלקחים הקיימים בבנאלו הינ שות בחשבונותיהם. פעולותורלא מ
יכולות ומנגנוני הגנה בהתאם להתרחבות רונה, תמלאה ורציפה במהלך תקופת הקו  בצורה  להבנק פוע   מערך אבטחת המידע של וחיזוק  וך שיפור 

 רש לעמוד.  נדהאיומים ולצרכים המאתגרים בהם הבנק 
פה על  ימשטחי התקהעלייה בהיקף העבודה מרחוק, אשר מרחיבה את  ה מעצימה ברמה עולמית את סיכון הסייבר, הן בשל  ת הקורוניצוין כי מגפ

 ינוי. ש ות הונאה בחסות המגפה. הפעילות שנקט הבנק לאורך כל התקופה, הותירה את רמת הסיכון בבנק ללאניסיונ הארגונים, והן בשל התגברות של
 

 ת המידע סיכון טכנולוגיי
ם ת חדשות והתפתחויות של סיכוניולוגיונוהטמעת טכיהול טכנולוגיית המידע, כפונקציה של פיתוח  במשך השנים האחרונות התרבו הסיכונים הכרוכים בנ

  ב חירום. לות מערכת ובהיערכות למצתק ים חדשים. לבד ממצב שגרה מסגרת ניהול טכנולוגיית המידע מטפלת במצבי כשלים מערכתיים כגון:  ואיומ
ם ניטין וסיכונים עסקיים העלוליוני מוכלמזער סי  סקית גם בעת התראה או חירום. בכך ניתן יהיה זאת על מנת להבטיח לבנק שמירה על רצף פעילות ע

 ח במצבים אלו. להתפת
ודי התואם לעקרונות שנקבעו  ניות ייע הניהול מעוגנת במסמך מדית  מנהלת חטיבת הטכנולוגיה היא האחראית על ניהול נכסי טכנולוגיית המידע ומסגר

הבנקים ובפרט את   יקוח עלית המידע תואמות את דרישות הפנולוגיכול נכסי טהול ובקרת סיכונים שונים בבנק. מדיניות ניהבמסמכי המדיניות לני
  -   361-ניהול המשכיות עסקית ו  -  355ולי,  ניהול הסיכון התפע  -  350,  ניהול טכנולוגיית המידע  -  357העקרונות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין  

 יבר.  ניהול הגנת הסי
יבטים התפעוליים לסיכון טכנולוגיית המידע נכלל  הבנק בהירום, כאשר תיאבון הסיכון של  גרה וחשבתרחישי    תיאבון הסיכון מוגדר כמותית ואיכותית

במפת סיכונים  וגיים מוגדר בשורה של מדדים, לרבות רמות הסיכוןם הטכנולי. תיאבון הסיכון בהיבטיולבמסגרת ניהול תיאבון הסיכון של הסיכון התפע
 שונים. סיכון יטני בגורמטכנולוגיים ותיאבון סיכון פר

, האחראי 24/7  עלהפו  -  SOC( ומערכות תומכות. יצוין מוקד  KRIחתת הסיכונים, בין השאר באמצעות אינדיקאטורים )עים להפהבנק מפעיל מגוון אמצ
טי אבטחת , בהיבתערכות ברשות בזמן אמת, להתנהגות חריגה של משתמשים וממערכות הבנק, ופועל לניתוח לוגים ואיתור אנומליתשתיות ועל ניטור  

תיות הארגון,  תש, מוקד המשמש כגוף תפעולי להצגת תמונה אחודה של  24/7הפועל אף הוא    -  NOCבנק השנה את מוקד  הקים ה  מידע וסייבר. כמו כן
הפיננסי, גילן של בשוק    ת ות הקיימולאור ההתפתחוי  היבטי הסיכונים הטכנולוגיים.תקלות, ופועל לניתוח לוגים ואיתור אנומליות, ב  ר וחיזוי יכולת ניטו

הליבה של שוק   כתבפרויקט להחלפת מער  2019נק ומעבר בנק יהב לפלטפורמה חדשה, החל הבנק ברבעון הראשון של שנת  ימות בבהמערכות הקי
של שנת  אחרון  ה, ברבעון  האפיון המפורט לצד התקדמות בפיתוח. כמו כן  סיס פלטפורמה חדשה. הפרויקט נמצא בשלבי סיום שלבנק על בההון של ה

 במטרה להעצים את השירות האישי לכל לקוח. CRM -שעניינו החלפת מערכת ה תי נוסףהחל פרויקט משמעו 2019
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 מהותיים לפעילות התקינה של הבנק.   ק הפוטנציאלי מהתממשות סיכוני טכנולוגיה, שהינםף את הנזדע נותר ברמה בינונית ומשקסיכון טכנולוגית המי
ן מלא לתמיכה מלאה בתפקוד השוטף של הבנק  חטיבת הטכנולוגיה פעלה באופ  בעינה.  ולאורך משבר הקורונה נותרה  2020שנת    כון במהלךרמת הסי

 חלו אירועים ו/או תקלות מהותיות בתקופה זו.רום. לא שנדרשו לפעילותו בשגרת החיובצרכים הטכנולוגיים 

 ון משפטי סיכ
דר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם  לל העוהוא כובנושא סיכונים תפעוליים    350  י תקיןאניהול בנקסיכון משפטי הוגדר, במסגרת הוראת  

ולל גם סיכונים וחית, כמו גם מהסדרים פרטניים. הסיכון המשפטי כילות פיקאו צעדי עונשין כתוצאה מפעוכן כולל, אך אינו מוגבל, לחשיפה לקנסות  
 ספקים וצדדים שלישיים אחרים(. חות, ון: לקומחזיקי העניין השונים שלו )כגנק עם בהתנהלות ההנובעים מחשיפה משפטית בשל 

נכללים סיכונים הנובעים מהוראות חק רגולטוריות, פבגדר הסיכון המשפטי  והסיכונים  סיקה של  יקה, הוראות  ערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות 
פועל באורח מתמיד על    הבנק  הראשית.ים בבנק הינה היועצת המשפטית  המשפטי  הסיכונים  שפטיים הנובעים מפעילות הבנק השוטפת. מנהלת המ

ה למעשה, של איתור הסיכון המשפטי בות, הלכהשוטפת וכן פועל להנחלת תרמנת למזער במידת האפשר את הסיכונים המשפטיים הנלווים לפעילותו  
 ים שונים. ומזעורו באופנ

ים למשל מזהות הצד הנגדי, מאופן יצירת  שנובעו )כפי  בי הסיכון המשפטי, את גבולותית מרכיאורח שוטף  החטיבה המשפטית של הבנק מנתחת בא
 ק. יו בשים לב לקווי הפעילות העסקית השונים של הבנחשיפה אלוך בחינה של רמת הסיכון וההבטוחות וכדומה( וכן את מאפייניו הספציפיים, ת
ת רגולטוריות אחרות ובפסיקה, הוראוחקיקה בים מעקב שוטף אחר התפתחויות בהמבטיח  ם פנימייםבחטיבה המשפטית של הבנק מיושמים תהליכי

מים הרלוונטיים בבנק לעניין יישום ההשלכות את הגור  ת זו, מנחה החטיבה המשפטיתהעשויות להשליך על הפעילות השוטפת של קבוצת הבנק. במסגר
את, בין היתר, על דרך מתן  בת. זחברות הות הבנק השונות, ובכללן חלק מליחיד  ףייעוץ שוטעות מהתפתחויות אלה. החטיבה המשפטית נותנת  הנוב

 הלים וכדומה.  חוות דעת, עריכה ועדכון של מסמכים משפטיים, תמיכה בעדכון נ
מעורבת    מו כן,כהשונות.    הממשק בין החטיבה המשפטית לבין יחידות הבנק סייעים למזעור הסיכונים המשפטיים, לרבות הסדרת  נהלים המבבנק נקבעו  

לת ידע נים בסניפים וביחידות המטה, במרכז ההדרכה של הבנק ובעריכת לומדות מקצועיות לצורך הנח ה השוי ההדרכהחטיבה המשפטית במהלכ
 של הבנק.  ו השוטפתמשפטי נדרש לפעילות

ו  אושר  ים, אשרותי עורכי דין חיצוניים מקומים בשירילו מסתייעהבנק בחוץ לארץ )סניפים וחברות בת(, תוך שאהתייחסות דומה קיימת אף לגבי שלוחות  
י ומדווחות בדיווחים  ון המשפטם דומים לעניין ניהול הסיכעל ידי החטיבה המשפטית של הבנק. חברות הבת של הבנק ושלוחותיו בחוץ לארץ אימצו נהלי

 ן. רו אצלתים אשר אוהסיכון המשפטי של הבנק אודות סיכונים משפטימיידיים ורבעוניים למנהלת 
 של הסיכון המשפטי ראה טבלת מיפוי כללי של גורמי הסיכון ומידת השפעתם לעיל.   דכניתשפעה הע לפרטים בדבר הערכת מידת הה 

 להנהלה ולדירקטוריון  דיווחים
יות, התהליכים  הפעילו,  המוצרים  לי, במטרה להבטיח ניהול הולם של הסיכון בכלקובעת את ערוצי הניהול והדיווח על הסיכון התפעו  יות הבנקמדינ

 הבנק. לצורך כך, פועלים בבנק פורומים בכל הרמות, המופקדים על הטיפול בסיכון התפעולי: תיות שלוהמערכות המהו

לק יטור הסיכונים התפעוליים בבנק. הועדה היא חהמשמשת ככלי ניהולי מרכזי בידי ההנהלה לניהול ונועדה    -  ת הנהלה לסיכונים תפעולייםועד -
 ניהול סיכונים. נהלה לה מועדת

ועדה כוללת נציגים משמשת כוועדה מייעצת למנהל הסיכונים הראשי בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים. הו  -פעוליים  תיכונים  ועדת היגוי ס -
 ביקורת.דות העסקיות ומיחידות הבקרה והביקורת, ומשקיף מהים מהיחירלוונטי

הראשי, עם כל אחת מהחטיבות הרלוונטיות בבנק.   סיכוניםם ייעודים בראשותו של מנהל הפורומי  -פנ"סים(  פורומים לניטור סיכונים תפעוליים ) -
ת הטיפול בסיכון התפעולי, לרבות תוצאות סקרי הערכ  וך מסגרתובפרט, בהיבטים העולים מת  פורומים אלה נועדו לדון בהיבטי בקרה פנימית,

 ם.סיכונים, אירועים מהותיים ותוצאות תחקירי
  כון תפעולי אשר מרביתם פועלים במסגרת הקו הראשון, ואחראים לטיפול בסיכון התפעולי ובסיכוןינאמני סהסיכון ביחידות הבנק, מונו    ולו שליהשם נל

פורטל   -  )פסת"ל ת  ת ייעודישהתרחש ביחידתם, למערכ  הנאמנים מדווחים על כל אירוע של סיכון תפעולי  פועלים.  אבטחת המידע ביחידה בה הם
ימה מוגדרת מראש של  את הבנק לניתוחים ולדיווחים בגין סיכון תפעולי, בחתכים שונים. דיווחי הנאמנים מופצים לרש  המשמשת  סיכונים תפעוליים(.

ים של הבנק  הסניפ רךביתם במענאמני סיכון תפעולי, מר 200-בבנק פועלים כ כל אירוע נקבעת דרגת חומרה בנוסף לתיאור האירוע.בבנק ול  מנהלים
 ור לסיכון תפעולי הפועל בחטיבה לבקרת סיכונים. דף עם המהמקיימים קשר שוט

 הפחתת הסיכון התפעולי 
תרבות ארגונית הכוללת מודעות הפחתת סיכון זה. האמצעי החשוב ביותר הינו הנחלת  אמצעים להתפעולי נוקט הבנק מגוון    בשל מהותיות הסיכון

ם התפעוליים הפרושים לרוחב הבנק משמשים כזרועו הארוכה של מנהל  יהסיכונ  תהליכים מפחיתי סיכון. נאמניהטמעת  ולהתפעולי  גבוהה לסיכון  
 זה.  הסיכונים התפעוליים בתהליך

, התקיימו  2020בשנת  .  ית לנושא ביצוע תחקיר ותהליך הפקת לקחים יים לנאמנים אלה, הכוללים בין השאר, הדרכה ייעוד כה ייעוד הבנק מקיים כנסי הדר 
 אליים להנחיית כל נאמני הסיכון התפעולי במטה ובסניפים.וירטום כנסי

 
ורים על ידי הגורמים להתממשות הסיכון התפעולי עובר תהליך סדור של אישוטנציאל  ו תהליכים חדשים שיש בהם פשינוי בתהליכים עסקיים קיימים ו/א

היגוי. בעזרת מנגנון זה נסקרים כל ההיבטים הכרוכים בשינוי, ועדת ה  לאישורות רשימת תיוג ועולים  באמצע  תםטרם הפעלהעסקיים וגורמי הבקרה  
 ם. פחתה שלהונים השורשיים ומנגנוני ההומובטחת בחינה מקצועית של הסיכ

ות ו/או חיצוניים. המסקנ  נימייםפ  מאירועיםים הוא ביצוע תחקירים להפקת לקחים, כתוצאה  אחד הכלים בהם משתמש הבנק לצורך מזעור הסיכונ
 תהליך זה מוטמעות בתהליכי העבודה, במערכות בתכני ההדרכה ובנהלים. ובשות בהמג

הבנק. תוכנית זו, הנתמכת ששות והמשכיות עסקית במקרה של נזק פיזי לתשתיות  בוי התאויות פעולה לשעת חירום, לגיהבנק גיבש מדיניות ותוכנ
 ת התרגולים מוטמעות בתוכנית הפעולה. ומסקנו ס שנתימראש, מתורגלת על בסי קבועים ם י תפקידיבנהלי חירום ובבעל
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בי  הפחתת סיכון תפעולי  להיגרם במהלך פעילותו הביטוח בנהבנק מבוטח בפוליסת    -  טוחבאמצעות  נזקים העלולים  כנגד  שוטפת, כתוצאה קאי, 

נושאי משרה, החלה על כל נושאי המשרה בבנק ובחברות  ביטוח לוליסת  ה. בנוסף, רוכש הבנק פוכדומ  ותות, הונאמאירועים של טעות אנוש, מעיל
הקבוצה.   נושאי המשרה בגין פעילותם במסגרת תפקידם בחברות  גשו כנגדחי כנגד תביעות אישיות שיוהשונות בקבוצת הבנק, המעניקה כיסוי ביטו

 ל הבנק.  מניות ש בעלי השור האסיפה הכללית של פה לאיפוכאמור, כרכישת פוליסת הביטוח לנושאי משרה 
כן, לבנק כיסוי ביטוחי  יו. כמו  יטוחי לרכוש הבנק ולחבויותכנגד נזקי רכוש ותביעות חבות, רכש הבנק פוליסות ביטוח ספציפיות המעניקות כיסוי ב

מך מדיניות לבנק מס מחשב.  בנקאית בהתייחס לפשעי ליסה הפוימה את המהווה רובד נוסף מעל הפוליסה הבנקאית, המשלבפוליסת סייבר ייעודית, ה
 ייעודי המסדיר את היבטי הביטוח הכרוכים במסגרת פעילותו. 

   הקצאת הון
  ים, כנדרש על ידי בנק ישראל, וי עסקקולשמונה    טנדרטית. לפי שיטה זו, הכנסות הבנק מפולחותלפי השיטה הס  סיכון תפעוליבגין    הבנק מקצה הון

  ן הנדרשת הפילוח והטיפול בהקצאת ההוקו עסקים ניתן משקל סיכון סטנדרטי, המבטא את רמת הרגישות שלו להפסדים בגין סיכון תפעולי.  כשלכל  
י העסקים בפעילות הבנק. רת קווגדובפרט, ה הנדרשים לשם הקצאת ההון בשיטה הסטנדרטית,  יר את ההיבטים מעוגנת במסמך מדיניות ייעודי המסד

  י הסיכון קמעונאית ולפיכך מרבית נכסלמימון תאגידים. פעילות הבנק היא ברובה  18%לבנקאות קמעונאית לבין  12%ן נעים בטווח שבין י הסיכומשקל
 . 12.5%-צע הכולל של הבנק הוא כל הסיכון הממוהתפעולי הם בגין קו עסקים זה ומשק

 
 

 חרים סיכונים א
 

 ורגולציה  ן ציותיכוס
 

ולטורית, להפסד ית או רגהסיכון להטלת סנקציה משפט  ( הינוCompliance Riskפעילותו העסקית של הבנק כפופה להוראות רגולציה. סיכון הציות )
 .הציות"ות ת "הוראהבנק עלול לספוג כתוצאה מכך שאינו מקיים א לנזק תדמיתי, אשרפיננסי מהותי או 

ות, הוראות רגולציה  , המחילה את חובות ניהול סיכון הציות על כלל הוראות הציות, הכוללות חוקים, תקנ308אי תקין  הול בנק הבנק פועל על פי הוראת ני
 .  ל הבנקת שהבנקאיום פנימיים והקוד האתי, החלים על הפעילויות יות ציבור(, נהליקבע הפיקוח על הבנקים בטיפול בפנעמדות ש )לרבות

, חוק 1968-ק ניירות ערך, התשכ"ח, חו2011-)תיקוני חקיקה(, התשע"א  ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערךאת חוק  הוראות הציות כוללות גם  
 -)להלן    1995-שנ"הות, התשקעחוקי ה  יסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהולוחוק הסדרת הע   1994-קעות משותפות בנאמנות, התשנ"דהש

  תוכניות  חוקים אלה מבוצע גם במסגרת. הטיפול בציות ל1988-"דיני ניירות ערך"(, וכן את חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח  - להלן ביחד  עוץ"( )"חוק היי
 הכלכלית, בהתאמה. רך ודיני התחרות אכיפה פנימיות של דיני ניירות ע

 ת.גנוושא ההו סיכון הציות כולל גם את נ
ורגותיא ו בציות  כל הקשור לציות להוראות הדין החלות על הבנק, הוא מזערי. משכך, קבע הבנק כי ליקויים שיאותרלציה, בבון הבנק לסיכוני ציות 

 יות.הצ ת סיכוןבודה רב שנתית, הכוללת פעולות נדרשות להפחתבנק קבע תוכנית עי יחידות הבנק בעדיפות עליונה. הלו על ידלהוראות הדין יטופ
 ל החטיבה לבקרת סיכונים. קצין הציות הינו האחראי לניהול השוטף של הסיכון.הוא מנה נהל סיכון הציות והרגולציה מ

עילות העסקית ולקיים מהלכים לעמידה  ן אחר שינויים בפי הרגולציה הזמניים והקבועים, וכחר עדכונקורונה מקפיד הבנק לעקוב אבתקופת אירועי ה
 לתקופה. ותאמות ות מהן, תוך ביצוע בקרות המהנגזר יותובות הצמלאה בח

 סיכון הציות והרגולציה מנוהל בשלושה קווי הגנה:
 

עליו. יפעלו באחריות,  סיכון בבנק, האחראיות לצמצום סיכון הציות ולבקרה  נוטלות הדות העסקיות ויתר היחידות  כולל את היחי  -  קו ההגנה הראשון
 קאית.את הלקוח במרכז עשייתם הבנ ויראו יהםלקוחות בהוגנות ובשקיפות מול

ים ותפעול, חטיבת מידע  ושי משאבאנ  )חטיבת הוןקו שני" נוספות  כולל את החטיבה לבקרת סיכונים ואת אגף הציות, וכן יחידות "  -  ו ההגנה השניק
לנהלים ולדין   של ציותחראי להטמעת תרבות ארגונית ציות אף ה יות. אגומזכירות הבנק( האחראיות על חלק מתחומי הצ ודיווח כספי, חטיבה משפטית

סיכון על היחידות הרלוונטיות,  מבוססות  ת הנות באמצעות ביצוע בקרוולפעילות הוגנת מול לקוחות של כלל היחידות בבנק, ולזהות סיכונים בתחום ההוג
 ות. מצאים המועברים אליו מיחידות הקו השני השונוכן על ידי ניתוח מ

בצעת ביקורת בלתי תלויה על פונקציית הציות בהתאם לתוכנית רב שנתית, לרבות בחינה של  מית, המכולל את הביקורת הפני  -  ישינה השלההגקו  
 זה בדיקת הבקרות בהתאם לרמה הנאמדת של הסיכון.  ת, ובכללציוואפקטיביות פונקציית ה נאותות

ובדיני התחרות הכלכלית. בהתאם למתחייב   רךיירות ע ש כממונה על האכיפה בדיני נ ( משמ CRO) ל הבנק  נהל החטיבה לבקרת סיכונים ומנהל הסיכונים ש מ 
. תפקידם לסייע לדירקטוריון אגף הציות )בכפיפות למנהל החטיבה לבקרת סיכונים(   ומד בראש הע   יות ראשי )"קצין ציות"( מונה בבנק קצין צ  308מהוראה  

 . י את סיכון הציות אפקטיב פן  נהל באו ולהנהלת הבנק ל 
עת ון, להטמוריכתב מינוי שאושר בדירקטמדיניות לניהול סיכון הציות והרגולציה, שאושרה בדירקטוריון הבנק. קצין הציות פועל על פי    ל על פי הבנק פוע

ת בכל חלקי הארגון ופיקוח ת הציורבוהטמעת תחוץ לארץ, באמצעות יישום מדיניות קבוצתית,  תרבות הציות בבנק, בחברות הבת ובשלוחות הבנק ב
עילויות לומים בפהג   ותיעוד של סיכוני הציותתהליכי ציות נאותים בחברות הבת ובשלוחות. ניהול סיכוני הציות מתבצע על ידי זיהוי, הערכה    ל יישוםע

 בכל אחדדשים, או בשינויים מהותיים  וחות חלק  סקים או געות למוצרים חדשים, נוהגים עסקיים, קווי עהעסקיות של הבנק, ובכלל זה התפתחויות הנו
 יות.הצ יות פעילות ניהול סיכוןהבנק מבצע סקרי ציות בתחומי הציות השונים להבטחת אפקטיב מאלה, באמצעות דרכי מדידה שונות.

נק  יושרה, הגינות ושקיפות. הב  בדמות  סוד ערכי ייההוגנות הינו חוצה ארגון ומושתת על יישום    ק פועל בצורה הוגנת אל מול כל מחזיקי העניין. ערךהבנ
ית  ינות עסקהג  ילותו העסקית ומקפיד עללשמירה על מערכת יחסים הוגנת עם לקוחותיו ועם שאר מחזיקי העניין, רואה את הלקוח במרכז פע  פועל

 הקוד האתי של הבנק.  בכל פעולותיו. ההוגנות מהווה ערך בסיסי במסגרת
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מות לבנק ולנסיבותיו הייחודיות, כחלק מן המערך של ניהול הסיכונים  , המותאובתחום דיני התחרות הכלכליתת ערך  ירומית בנילבנק תוכנית אכיפה פני
 אכיפה, באמצעות קצין הציות, מרכז את הטיפולולמנוע את הפרתם. הממונה על ה  רות ערךניילהבטיח את הציות לדיני  הכולל בבנק. זאת, במטרה  

ני ניירות ערך, בכלל, ובהתאם לתוכנית האכיפה בפרט. הממונה על האכיפה יהיה אחראי, מטעם  ל פי דיהבנק לחובות המוטלות עליו עות של  הציבנושא  
 כיפה והטמעתה בבנק. וכנית האל תהלה, על יישומה השוטף שההנ

מדיניות הציות  להטמעתומם, וכן מבצע מהלכי הדרכה ל לצמצפועגנות, וני הציות בתחומים השונים ובכלל זה סיכון הואגף הציות מנהל מיפוי של סיכו
לכלל הוראות הדין, בנושאים יח ציות  י ציות שונים. על מנת להבטבבנק. קצין הציות חבר בפורומים שונים בבנק לשם הבטחת ראייה מערכתית של היבט

הבנק ויחידותיו    ית סניפהבקרות הינה לבדוק את עמיד  . מטרתקרהכניות ביל, מקיים קצין הציות מערך בקרה, בהתאם לתוהשונים, כפי שפורטו לע
 .סקיות ויחידות המטה השונותבהוראות הדינים השונים, ואת אפקטיביות הבקרות המבוצעות על ידי היחידות הע

 ורית משתנה ומתפתחת.הציות המובנה אינו נמוך, זאת, על רקע סביבה רגולטסיכון 
 ית. נ בינו- ה שינוי והוא מוגדר ברמה נמוכ ר ללא  נות הציות    , סיכון 2020במהלך שנת  

 סיכון חוצה גבולות 
גורמים  וק או  ת חי רשויו, קנסות או סנקציות על ידיכון להפסד כספי )לרבות בשל הליכים משפטיים( הוא הסCross Border Risk)  סיכון חוצה גבולות

ראות המחייבות את  ( ולפגיעה במוניטין, הנובעים מאי עמידה של הבנק בהוראות דין שמקורן במדינות אחרות, בין הותות זרואחרים בישראל ובמדינ
 כלשהו.  ות דיןוראיגוד להם, או מפעילות בחוץ לארץ של לקוחות הבנק בנת שאינן מחייבות אך אי קיומן עלול להסב לבנק נזקיין הוראוהבנק, וב

ויות במדינות זרות, בקשר גם, אך לא רק, סיכון לנזק, לרבות פגיעה במוניטין, בשל תביעות או הליכי אכיפה אחרים מצד רש  ת כוללהסיכון חוצה הגבולו
דין אחר.  ות, אוופים בינלאומיים ורשויות זרת של גציוור, סנקומימון טר סור הלבנת הוןס זרים החלים על לקוחות מסוימים של הבנק, חוקי אים דיני מע

נק במדינות זרות נציגי הב; בפעילות עסקית שמקיימים  חוץ -הסיכון חוצה הגבולות חל גם בשלוחות הבנק בחוץ לארץ; בפעילות עם לקוחות תושבי
 המושקעים בחוץ לארץ. וביחס לכספים של לקוחות ישראליים

אמריקאים, החלים על פעילות קבוצת הבנק מחוץ לארצות הברית    יני מסן הנובע מהחובות הנגזרות מדהסיכו  את  כולל גםהסיכון חוצה הגבולות  
(Foreign Account Tax Compliance Act  -  FATCA  וכן ,QI - qualified intermediaryהסיכון נובע גם מהחובות הנגזרות מ .) התקן שפורסם על ידי

 OECD (CRS – Common Reporting Standard .)-ארגון ה

טופלו על ידי יחידות הבנק  חוצי הגבולות הוא אפסי. משכך, קבע הבנק כי ליקויים שיאותרו בקשר עם סיכונים חוצי גבולות ייכונים  לסתיאבון הסיכון  
 ק. לל הבנבכ ן הציותת הציות, הכוללת פעולות נדרשות להפחתת סיכועליונה. הבנק קבע תוכנית עבודה רב שנתית לפונקצייבעדיפות 

 נהל החטיבה לבקרת סיכונים. קצין הציות הינו האחראי לניהול השוטף של הסיכון חוצה הגבולות. ת הוא מלומנהל הסיכון חוצה הגבו 

 קווי הגנה:בשלושה  הסיכון חוצה הגבולות מנוהל

הראשון ו. הקו ליון חוצה הגבולות ולבקרה ע ם הסיכמצוחראי לציות ואת יתר היחידות נוטלות הסיכון בבנק, אהכולל את היחידות העסק קו הגנה ראשון,
רץ באמצעות  בחוץ לא  ישראל, וכן על שלוחות הבנקכולל את הפעילות הבינלאומית, האחראית על הפעילות בסניפי התיירים והבנקאות הפרטית ב

 יים.נטבפעילותן עם לקוחות רלוו עסקית,ה הת החטיבן, כולל הקו הראשון את החטיבה הקמעונאית ואיחידות ציות מקומיות בכל שלוחה. כמו כ

הערכה לזיהוי וית של ציות לנהלים ולדין,  מבוסס על אגף הציות, שבמסגרת החטיבה לבקרת סיכונים, אחראי להטמעת תרבות ארגונ  ההגנה השני  קו
משאבים  אנושי    ית, בחטיבת הוןהמשפט  יבהגם בחט  ימות ולקביעת נהלים. אגף הציות נעזר לשם כךשל הסיכונים חוצי גבולות, לקיום הדרכות מתא

 רו ולהפחתתו.ן, לניטוכלים ממוכנים לזיהוי הסיכוותפעול התומכת ומלווה יישום של תהליכים ומערכות מיכון, ובחטיבת הטכנולוגיה המפתחת 

 לות. גבוה-חוצה ית, המבצעת ביקורת תקופתית על ניהול הסיכוןהינו הביקורת הפנימ קו ההגנה השלישי
 . QI-ומעביר דיווחים לרשות המס הישראלית במועד, הבנק עומד בתנאי הסכם ה CRS -ויישום ה FATCAיישום ל בנק מיישם את הוראות החוקה

ל  יהו כחלק מניות בינלאומיות על מדינות, גופים ויחידים.  משרד האוצר האמריקאי( והאיחוד האירופי הטילו סנקצ)מ  OFAC  גופים בינלאומיים וביניהם
מסגרת ם תקינים עם בנקים קורספונדנטים, הבנק מציית לסנקציות אלה, הגם שאינו כפוף להן במישרין. בם עסקייות פיננסית בינלאומית ויחסיפעיל

ה חוצה  הסיכון  אשרת,  גבולוניהול  כספיות  תנועות  מיוחדת,  בחינה  ובודק  הבנק  קיימות  מנטר  שלגביה  במדינה,  הוא  להן  הצדדים  ת  סנקציו  אחד 
 יות.ינלאומב

שנת   רמת ס2020במהלך  חו,  נמוכהיכון  מוגדרת  והיא  שינוי  ללא  נותרה  הגבולות  לשיפור  -צה  לקיים תהליכים  הבנק ממשיך  ניהול בינונית.  איכות 
ת, הגדרת גבולו  וצהסיכון חהגדרת רמת  בנושא סיכונים חוצי גבולות,  כות  ל ידי עדכון נהלים, מיכון תהליכי עבודה, קיום הדר , עהיתר  הסיכונים, בין

נדרשים  , פעילות תושבי חוץ בסניפים מתמחים והגדרת שגרות עבודה בתהליכים הFATCAבהתאם לתכנית    FATCAלנושא  תכנית בקרות עומק  
 . CRSוהן במסגרת  FATCA -הרת במסג לביצוע הדיווחים הן

 ומימון טרור  סיכון הלבנת הון
גורמים    , קנסות או סנקציותנו סיכון להפסד כספי )לרבות בשל הליכים משפטייםטרור היומימון    נת הוןהלבאיסור    סיכון אחרים על ידי רשויות או 

המוטלות על הבנק בקשר חובות ת בהקשורו ם להיגרם לבנק בשל הפרת הוראות הדין השונותשראל ובמדינות זרות( ולפגיעה במוניטין, אשר עלוליבי
 ומימון טרור. בנת הוןעם הל

י בשוחד ושחיתות ופועל לאיתור, ניטור ומעקב אחר  הבינלאומובמימון טרור ונרתם למאבק    ת הוןהבנק רואה עצמו כשותף למאבק הבינלאומי בהלבנ
נוגדות לתוכניות הסנקציות הבינלאומיות של ויות המו כן, נמנע הבנק מלבצע פעילות. כמחיתשוחד ושעילויות ולקוחות אשר עלולים להיות חשופים לפ

OFAC  )ושל האיחוד האירופי)ממשרד האוצר האמריקאי . 
 רץ.בחוץ לאן, בחברות הבת שלו ושלוחותיו השונות בארץ וויים המחויבים, את מדיניותו בתחום ואת הוראות הדיתי, בשינהבנק מיישם על בסיס קבוצ

 ומימון טרור הינו אפסי. הנובע מהלבנת הון לסיכון  ן הסיכון של הבנק בכל הקשורתיאבו
 ת סיכונים. יבה לבקרומימון טרור הינו מנהל החט מנהל סיכון הלבנת הון

 ושא.אגף הציות פועל להטמעת הוראות הדין בנ
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 קווי הגנה:  בשלושההל רור מנוומימון ט סיכון הלבנת הון
רי הציות המרחביים  המבצעות בקרות מיידיות על פעילותם. במסגרת זו פעילים גם בק  ל את הסניפים והיחידות העסקיות כול  -  ןקו ההגנה הראשו

 , ותומכים בהיבטי הציות במערך הסניפי.וטפות על הסניפים בהתאם למפרט בקרות של אגף הציותבקרות ש המבצעים

חוק הרלוונטיות ועל ביצוע הדרכות לשיפור הידע ות מתאימות, על הטמעת הוראות הצוע בקראת אגף הציות האחראי על בי  כולל  -  ניהגנה השקו ה
הציות בתיאום ובהנחיית החטיבה  ני את הוראות החקיקה הכלליות החלות על הבנק. אגף  ת הקו השמשפטית אחראית לנהל במסגר  בנושא. החטיבה

במסגרת סיכון הציות הכולל   ור הלבנת הון ובהתאם לכך מעריך את סיכון איסבהתאם    לטוריות בתחום ופועל ליישמםת הרגוראואת ההו  משפטית, בוחן
 הבנק. בקבוצת 

 ות, יית הצילתוכנית רב שנתית על הקו הראשון ועל פונקצ  הביקורת הפנימית, המבצעת ביקורת בלתי תלויה בהתאםכולל את    -  קו ההגנה השלישי
 ציות, ובכלל זה בדיקת הבקרות בהתאם לרמה הנאמדת של הסיכון. נאותות ואפקטיביות פונקציית ה חינה שללתוכנית רב שנתית, לרבות ב  בהתאם

 
מערכת   ת בבנקועלהיתר, פ. לשם כך, בין  איסור הלבנת הוןבאופן שוטף דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות ל  ן ומעבירהבנק מיישם את הוראות הדי

 בדיווחים אלה.   רגילות ולצורך מעקב אחר הטיפולת בלתי ממוכנת לאיתור פעולו
לות בחשבונות ים לניהול סיכוני הציות ומבצע בקרות שונות על פעיהרלבנטי  במדדים הכמותיים/איכותיים  אגף הציות מנהל ועוקב אחר שינויים רבעוניים

הסיכון של פרופיל  פי  על  וטיולפעיל  בילהם, במקשונים  נתונים  איכות  בדיקת  כמו  ות  לסנב.  שוטף  בייעוץ  האגף  עוסק  העסקיות  כן,  וליחידות  יפים 
וחות העלולים מניהול סיכוני שוחד ושחיתות, פועל הבנק לאיתור לק, וכחלק  נק, על פי תפקידיהם. בנוסףובהדרכות המותאמות לעובדים השונים בב

 ת העסקית השוטפת.הפעילו הן בפתיחת החשבון והן במהלךשוחד, של לתיווך להיות חשופים למתן, לקבלה או 
יר האגף דיווחים רבעוניים  וסף, מעב. בנ825התאם להוראת דיווח  ביר לבנק ישראל אחת לחצי שנה דיווח על חשיפה לסיכוני ציות באגף הציות מע

ים מיוחדים בעלי השלכה  ף, במקרנים והחשיפות של הבנק. בנוסהסיכו  לולסות למכ תי לדירקטוריון בגין יישום המדיניות והתייחלהנהלת הבנק, ודיווח שנ
 ין.ראשי, למנהל הכללי ולפיקוח על הבנקים, בהתאם לענייכונים הציות מדווח מידית למנהל הסטרור, קצין ה או מימון  הלבנת הוןלעניין 

ק ישראל נתונים איכותיים וכמותיים לבנ  2020לך  . כמו כן, העביר הבנק במה2019שנת  ם להסיכוניפעל הבנק להטמעת הערכת    2020במהלך שנת  
 הון ומימון טרור. לצורך הערכות הסיכונים הלאומיות בנושא איסור הלבנת 

 חוץ לארץ.ארץ ובת בו השונוואת הוראות הדין, בחברות הבת שלו ושלוחותי יס קבוצתי, בשינויים המחויבים, את מדיניותו בתחום שם על בסהבנק מיי
הטמעה  לות אינטנסיבית של הדרכה ובינונית, זאת לאור המשך פעי -ומימון טרור נותרה ללא שינוי, נמוכה  ון הלבנת הוןרמת סיכ,  2020במהלך שנת  

ות  אפקטיביות לצורך מניעת הישנעולות  ת פכן נקיטשבר נגיף הקורונה, טיוב מסמכים וסיווגים, וד בקרות ממוקדות סיכון, לרבות סיכונים הנובעים ממלצ
הוראות    , בפרסוםהבאה לידי ביטוי, בין היתרזאת על רקע גידול בפעילות העסקית והמשך פעילות רגולטורית מוגברת  עים חריגים וכשלי ציות, ואירו

 אם. חדשות בתכיפות גבוהה אליהן הבנק נערך בהת
 

 סיכון מוניטין 
י. , מאירועי עבר ניתן ללמוד כי פגיעה במוניטין של גוף פיננסי עשויה להביא לאובדן ערך משמעותשכן  תי,ופה על ידי הבנק כסיכון מהויטין ממונסיכון ה

כמו כן, פגיעה במוניטין .  , כגון, התממשות אירוע סיכון תפעוליי, אך יכול גם לנבוע מהתממשות סיכונים אחרים בבנקכון עצמאסיכון המוניטין הינו סי
 וחות למשיכת פיקדונות. לגרום להתממשות של סיכונים אחרים, ובפרט, סיכון הנזילות, במסגרתו תהיה דרישה גוברת של לק כולהק יהבנ
סיכון המוניטין. ראיית יפול בלט  ת מסגרתזערי. במהלך השנים האחרונות פעל הבנק ליציראת תיאבון הסיכון לסיכון מוניטין כתיאבון סיכון מק הגדיר  הבנ

כון  מרות שסישראי או סיכון השוק, זאת לש לטפל בסיכון זה לפי עקרונות דומים לאלה הנהוגים בטיפול בסיכונים האחרים, כגון, סיכון האא שיהי  הבנק
ות  קרונהע  ול בסיכון מוניטין בו נקבעוי לטיפעודניות ייונים האחרים, קבע דירקטוריון הבנק מסמך מדיזה נחשב בעייתי יותר לכימות. לכן, בדומה לסיכ

ניהול הסיכלניהול הסיכון, תיאבון הסיכון, מדידתו, והדרכים להפחתתו. בהתאם, שילב הבנק את סיכון המ טפים שלו, כולל ונים השווניטין בתהליכי 
הקמת על    יתןסיכון באופן שוטף. דגש רב נדידת הלמ  ר מסגרתים ובתהליכי ההערכה העצמית שמבצע הבנק, ויצבתהליך לאישור מוצר או פעילות חדש

התממשות הסיכון  ת זיהוי  לו יתממש. פעילות זו דורש  שרשרת דיווחים והפעילות הנדרשת בעת מצב קיצון, זאת בכדי להפחית את השפעתו של הסיכון,
ת לכל  ייחסמת  רך הטיפול בסיכון. המדיניותן, לצוניתם ככל שי לאפשר הפעלת כלים איכותיים וכמותיים מוקדכבר בשלבים הראשונים להופעתו, בכד

אום שוטף מתקיים  יטין. תית אירוע שהוגדר כאירוע מונחברות הבת של הבנק, וקובעת את חובת הדיווח ואת דרכי הדיווח והפעולה הנדרשות מהן, בע
 עם בנק יהב בנושא.

 נק. של הב  קים יתוח עסמוניטין הינה מנהלת חטיבת השיווק, פרסום ופמנהלת סיכון ה
 דיניות בשלושה מישורים: מראש )בשגרה(, בזמן אמת )מצב התראה( ובדיעבד. ם למהתאסיכון המוניטין מנוהל ב

רוע קיצון. מנהלת הסיכון עומדת  קובעת את דרכי ההתמודדות עם הסיכון בשגרה ובעת איהסיכון וק מגדירה את תפקידי מנהלת  כמו כן, מדיניות הבנ
רך, בעת חשש להתממשות אירוע קיצון. הועדה דנה בשגרה בתוצאות הניטור  לפי הצולרבעון, ומתכנסת בשגרה אחת  טין, הונייכון המבראש ועדת ס

, סקירת אמצעי תקשורת, דיווחים  ימיים וחיצוניים, באמצעות סקרים ומחקרים, שיח רשתמידע פנ  צע, בין היתר, מתוך מקורות השוטף של הסיכון, המתב
ת אירוע אשר עלול לגרום לפגיעה במוניטין מעוגן בנוהל דיווח ופעולה ייעודי.  קרי, בעת קיצון,  . תהליך העבודה בעם בבנקחריכונים אשל מנהלי סי

הטיפול בעת האירוע, ואופן ההכרזה על רת הדיווח, לרבות ההכרזה על אירוע מוניטין, דרכי  ידע, שרשה להגדיר את אופן איתור הממטרת הנוהל הינ
אירוע על תדמיתו של הבנק, לאחר שהאירוע הסתיים. כמו כן, הגדיר הבנק, במסגרת  השפעת הת לבחינת  רים ואמידות נוספוע תחקייצוכולל ב  סיומו,

 יכון המוניטין. ראשות מנהלת הסיכון, שיאפשר התמודדות בחירום עם סתקשורת בות העסקית שלו, הקמת חמ"ל תוכנית ההמשכי
והקהילה העסקית. מדידה זו מתבססת על מחקרים רבעוניים    הלקוחותר, ובקרב  ההון, בקרב הציבו  ו בשוקשל  מוניטיןהבנק מודד בשגרה את סיכון ה

ן בקרב לקוחות על ניטור חודשי של שיח הרשת, על מחקרי שביעות רצואחרים(,  קוחות הבנק ולקוחות בנקים  יעודיים הבוחנים את עמדות הציבור )ל
לדירקטוריון הבנק במסגרת מסמך הסיכונים הרבעוני, כפי שמקובל לגבי כל הסיכונים שמופו הנהלה ומועברים ל  טיןון מוניהבנק ועוד. דיווחים בגין סיכ

 י הבנק.על יד
 ללי של גורמי הסיכון ומידת השפעתם לעיל. שפעה העדכנית של סיכון המוניטין ראה טבלת מיפוי כ מידת הה   לפרטים בדבר הערכת 
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 עסקי- ירטגכון אסטסי
ות עסקיות שגויות, הטמעה לא בע מהחלטהון או במוניטין הבנק, הנועסקי הינו סיכון בזמן אמת או פוטנציאל עתידי לפגיעה ברווחים, ב-טגיון אסטרסיכ

יוכל לממש את    שהוא לאשגויה או  בנק בחר אסטרטגיה  כון שההסי. קרי,  בהיערכות לא מספקת לשינויים בסביבה העסקית  נאותה של ההחלטות, או
את ניהול הסיכון, תוך  שיאפשרו  יבת את הבנק לנקוט אמצעים  עסקי מחי-התוכנית העסקית והאסטרטגית על פי התכנון. מהותיות הסיכון האסטרטגי

 ה. טגים האסטרי מקדים של אירועים, העלולים למנוע את יישונקיטת אמצעים להערכה ולזיהו
בור. ועקרונותיה פורסמו לצי  2016בנובמבר    21סטרטגית, אשר האחרונה אושרה בדירקטוריון הבנק ביום  חומש א  של תוכניתק פועל תחת מתווה  הבנ

 יבה ידי החטעל ידי חטיבת מידע ודיווח כספי ומאותגר על  מחייבת את אישור דירקטוריון הבנק. הסיכון מנוטר    יית הבנקסטייה מהותית מאסטרטג
 סיכונים.  לבקרת

 
ירקטוריון ברבעון  , ולהבאתה לאישור הד2021-2025ון הבנק את ההנהלה להיערך להכנת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים  ירקטורילהנחיית ד  בהמשך

, ואי קורונהר האור משב, הרי של2019כחית כבר בדוחות הכספיים לשנת , כל זאת לאור השגת יעדי התוכנית האסטרטגית הנו2020ל שנת השלישי ש
ת האסטרטגית הרכישה של מלוא המניות בבנק אגוד לישראל בע"מ, עדכן דירקטוריון הבנק את הנחיתו כך שהתוכניהשלמת  וררת ולאורהוודאות הש

 . 2021, תובא לאישור הדירקטוריון במהלך שנת 2021-2025החדשה לשנים 

מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות    40%ד  ור של עבשיע בידנדים הרבעוניים, דיהרווח  גיןלחלק, ב, הינה  2018של הבנק, החל משנת   ות הדיבידנדמדיני
ל כנדרש על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, ולשמירה ע  י סיכון,לרכיב  1עצמי רובד   יחס הוןשל הבנק. מדיניות זו, הינה בכפוף לעמידה של הבנק ב

 שולי ביטחון נאותים. 
הסיכון האסטרטג ל  המנהל  הואעסקי  -ימנהל  ובהתאם  בוהכללי,  ההנהנחייתו  עורכת מעקב אחר חנת  יישום האסטרטגיה:  את  באופן תקופתי  הלה 

ט או  כלכליות  רגולטוריות,  על  התפתחויות  השפעה  בעלות  ותואמות  האסטרטגיכנולוגיות  הנגזרות  שנתיות  עבודה  תוכניות  ויוזמת  התוכנית  ה,  את 
עסקי באופן בלתי תלוי, בהיבטי  -ם אחר הסיכון האסטרטגיסיכוני  טיבה לבקרתודיווח כספי והח  ת מידע טיבוקבות חהאסטרטגית. בנוסף ובאופן שוטף ע

תיאבון הסיכון של הבנק.  , מבחני איום וניטור פרופיל הסיכון המתמשך לנוכח  ני מצוקהיפוי וזיהוי הסיכונים, מבחבקרה שונים ובעיקר: העמידה ביעדים, מ
הבנק עוקב גם אחר התפתחויות של גורמים אקסוגניים אשר עלולים  טרטגי,  לתוואי האסהעבודה והתאמתן    וכניותם תחר יישומעבר למעקב הרציף א

במטרה לעמוד   בות הבנק מותאמות בעת הצורך לסביבה העסקית המשתנהה של חטיקי של הבנק. תוכניות העבודעס-להשפיע על הסיכון האסטרטגי
פגיעה בתוכנית העסקית והאסטרטגית שלו, לו יתפתחו מידת ה   שתצמצם את  מצבי חירום בצורהערוך ל נק  טגי. הבביעדים העסקיים ובתוואי האסטר
 תנאי קיצון כלכליים או ביטחוניים.

 ורמי הסיכון ומידת השפעתם לעיל. עסקי ראה טבלת מיפוי כללי של ג -ל הסיכון האסטרטגי עדכנית ש בדבר הערכת מידת ההשפעה ה   לפרטים 
ון האסטרטגי כוללות את התפשטות נגיף הקורונה בעולם והשפעתו על הסיכות להשפיע יבה העסקית שעלולות בסבחוי, ההתפתכאמור לעיל

של הוראות ולם הפיננסים והשינויים בהעדפות הצרכנים, השפעתן וגיות בעמקומית, ההתפתחויות הטכנולעל הפעילות הכלכלית העולמית וה
 יזוג בנק אגוד. הליך מות הבנקאיתרגולציה בתחומי ליבה של הפעילות  

 
 ונים )להלן ביחד: "הנחות"( , המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונת1968-צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   נו מידעמידע זה הי

 בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד. בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש שהובאו 
 
 

 לתגמו
 

 

מעודכנת    ה הכללית של הבנק, לאחר קבלת אישורו של הדירקטוריון והמלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמולה האסיפאישר  2019בדצמבר    18ביום  
ת התגמול מדיניו.  2020ואר  בינ  1( שנים, החל מיום  3ה"(, בתוקף לשלוש )בבנק )להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרי המשרה  לנושא

וצאה לצרכי מס  , חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי התרת ה1999- ק החברות, התשנ"טתאם לחומעודכנת נערכה בהה
 בנושא תגמול.  301Aניהול בנקאי תקין )"חוק שכר בכירים"(, וכן בהתאם להוראת  2016- שע"וריג(, התבשל תגמול ח

של ועדת התגמול, את צירופו של בנק אגוד לישראל בע"מ וחברות בנות שלו )להלן,    אישורה  וריון, לאחר קבלתישר הדירקטא  2020בר  בספטמ  24ביום  
של חברות בת של הבנק, ובכללם, המנהל  אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים של הבנק ולביטוח    אגוד"(, לפוליסה )הנוכחית("בנק    –ביחד  

 ק וקרוביהם. שליטה בבנ  ן בעליוכ של הבנקהכללי 
 מול, עדכון למדיניות תגמולאישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר קבלת אישורו של הדירקטוריון והמלצת ועדת התג  2020צמבר  בד  24ם  ביו

תגמול עדכון מדיניות ה  נושא משרה.חריות  ח אושא בטומדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה"(, בנמעודכנת לנושאי המשרה בבנק )להלן: "עדכון  
רות של כומי התקכנת לנושאי משרה )לעניין סד. למדיניות התגמול המעוד5.5.2  -ג. ו5.5.2מעודכנת לנושאי משרה כלל אישור מחיקה של סעיפים  ה

 רה(. , בהתקשרות בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משעלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית
 לכלל עובדי הבנק.   2020-2022קבלת המלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמול מעודכנת לשנים  ק, לאחרר דירקטוריון הבנאיש 2020ר פברוא ודשבח

 לעל התגמורכב וסמכות של הגוף המפקח  שם, ה
עדת  ם החיצוניים הינם חברים בוורקטוריהדיים. כל  דירקטור  4רקטוריון. מספר חברי הוועדה הינו  הגוף המפקח אחר התגמול הינו ועדת התגמול של הדי

 ינם דירקטורים חיצוניים.בנושא דירקטוריון( ורוב חבריה ה 301מול )על פי חוק החברות ועל פי הוראת ניהול בנקאי תקין התג
דה מקיימת דיון,  , הוועזה  בעניין  ויתר העובדים של הבנק וממליצה לדירקטוריון.ול דנה ומגבשת את מדיניות התגמול של נושאי המשרה  עדת התגמו

רה בו לעניין תגמולם דיניות וממליצה על עדכונה. ועדת התגמול מאשרת את תנאי ההתקשרות של הבנק עם נושאי משרה בכיישום המבוחנת את י
ושל יושב ראש ן זה )נייותיו לעשיוגדרו על ידי המנהל הכללי של הבנק והערכ  נושאי משרה, שיפוי ופטור(, וכן את היעדים האישייםת ביטוח  )לרבו

 עדת הביקורת לגבי המבקר הפנימי, בהתאמה(. המלצת והדירקטוריון ו
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 ייעוץ חיצוני בקשר לתהליכי התגמול 
 טי על ידי משרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, ה ועדת התגמול, ביועצים מתחומים שונים: ייעוץ משפ, הסתייער מדיניות התגמול המעודכנתלצורך אישו

 התגמול על הממשל התאגידי על ידי פרופסור ש. חנס. א השפעתיועצים משפטיים וייעוץ בנושדין כ רכיעוטל, 

 התחולה של מדיניות התגמול
נית  תוכ,  וריוןושרה על ידי ועדת התגמול וכן על ידי הדירקטמעודכנת לנושאי המשרה בבנק. בהתאם למדיניות זו, א   קבעה מדיניות תגמולכאמור לעיל, נ

 מול לנושאי המשרה.  תג
  ת לנושאי י במדיניות התגמול המעודכננות התגמול, אשר הותוו על ידי ועדת התגמול ואומצו על ידי הדירקטוריון, כפי שבאו לידי ביטועל עקרובהתבסס  

ות )"מדיניבדי הבנק, למעט נושאי משרה  כלל עול   , מדיניות תגמול2020ל, בחודש פברואר  המשרה, אישר הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמו 
 התגמול לכלל עובדי הבנק"(. 

ות הבנק בחוץ לארץ ועל חברות הבת שלו,  על שלוח  חלה בשינויים המחויבים גם  למדיניות התגמול לכלל עובדי הבנק תחולה קבוצתית, באופן שהיא 
 הבת בשוויץ. החברה מעטולבנק, הב, אשר מדיניות התגמול שלו הובאה לידיעת הלמעט בנק י

 כנושאי משרה בכירה ועובדים מרכזיים אחרים  שנחשביםסוגי העובדים 
ל  רה שומרי סף, אשר לגביהם נקבע, בין היתר, תגמול ש נושאי משן נושאי משרה עסקיים לבין  מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה מבחינה בי

 ליהם הם מפקחים.עסקים עיצוע אישיים שאינם תלויים במדדי בעו קבוכן נ"רכיב קבוע נוסף" שאינו מותנה בביצועים, 
ן של יתר המנהלים ושל שאר  כירים וככזיים בבנק, של המנהלים הב מדיניות התגמול לכלל עובדי הבנק, קובעת את תנאי התגמול של כל העובדים המר

 .  2020-2022עובדי הבנק לשנים 
 לים בחברות בנות )למעט בנק יהב(. מנה 20 מנהלים, מהם 37 2020ה בשנת ה, מונמשרי נושא קבוצת העובדים המרכזיים בבנק, שאינם

 דים של מדיניות התגמולתכנון ומבנה של מדיניות התגמול; המאפיינים העיקריים והיע
ק, ובכללם די הבנעובל  תגמולגמול לכלל עובדי הבנק הינה להבטיח שהסדרי הת התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק ומדיניות התת מדיניומטר

של הבנק וסביבת הבקרה עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים של הבנק, עם מטרותיו ארוכות הטווח, עם התוכנית האסטרטגית  , יהיו  העובדים המרכזיים
רת מבנה תמריצים  יו יציל המות התגהתאם לכך, המטרות שהיוו בסיס לגיבוש מדיניועי העובדים בפועל, בטווח הקצר, הבינוני והארוך. בועם ביצושלו  

  וסס ואפקטיבי, שאינו מעודד ר על איזון ראוי בין רכיב התגמול הקבוע לבין רכיב התגמול המשתנה, והמקדם ניהול סיכונים מבק, השומלעובדי הבנ
ומאפשר שמירהנטילת ס הון איתן; התאמת תמריצי התגמול המ  יכונים מעבר לתיאבון הסיכון של הבנק  לתוכנית בדי הבלעום  וענקיעל בסיס  נק, 

עדי הבנק כאמור; עדים ארוכי הטווח של הבנק, לתוצאות הבנק על פני זמן ולתרומתם בפועל של עובדי הבנק להשגת יבנק, ליהאסטרטגית של ה
 ותו שלציבוינותו  ה ליצור תנאים מאוזנים שאינם מסכנים את איתות של הבנק עם עובדי הבנק שאינם נושאי משרה, במטרי ההתקשרהתאמת תנא

ניים, כגון הבטחת יכולתו של הבנק, ככל הניתן, לגייס מנהלים איכותיים בעתיד, בהתחשב בשיקולים כלל ארגובבנק ו  הבנק וכן שימור הדרג הבכיר
אופי  ותו ובעילפ  בהיקףיות השוררת בענף הבנקאות, בגודלו של הבנק,  גמול הרצויים בין הדרגים השונים בבנק, וכן בתחרותופערי הת עלויות התגמול  

 עסקיו.
ו  הבנק כוללים תגמול  ל עובדירכיבי התגמול ש  ונלוות( ותגמול משתנה, כמקובל בבנק,  ייבות  כל הטבה, תשלום אחר או התחקבוע )שעיקרו שכר 

 שלום כאמור, הניתנים בקשר עם העסקתם בבנק.לת
רה, כוללים תנאי הכהונה וההעסקה שאי המשעל פי חוזה אישי. באשר לנו  מועסק   ים,זיהמרכ  ארי של המנהלים הבכירים בבנק, ובהם העובדים חלקם ה

 אף פטור ושיפוי וכן ביטוח נושאי משרה, כמקובל בבנק. 
 ים שאת פעילותם הם מנטרים או מבקרים או שעל ות, איננו תלוי בתוצאות העסקיות של התחומים העסקינים ובציל של עובדים העוסקים בסיכוהתגמו

ציות הראשי, מובאים לאישור הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמול, כנדרש על פי קצין ה  ים. תנאי הכהונה וההעסקה שלם מפקחם הותפעיל
המערך האחורי והעובדים העוסקים בבקרת  משתנה של המנהלים הממונים על חדר העסקאות, עובדי  התגמול ה. בנוסף,  A301בנקאי תקין    הוראת ניהול

 אינו נגזר מן התגמול של עובדי חדר העסקאות.ות ואף וצאות הפעילות של חדר העסקאלוי בת ו תים, אינסיכונ

 סיכונים
וגיות הקשורות  מנהל הסיכונים הראשי של הבנק, כוללים התייחסות לסעל ידי    ם הבכירים בבנק, המאותגרים(, השנתיים של המנהליKPIמדדי הביצוע )

 ל. להפחתתם, בתחום פעילות המנהצעדים ת ווני ציול סיכלניהול סיכונים ובדגש ע

 משתנה  בין הביצועים לרמות התגמול; ביצועים לטווח ארוך; תגמול הקשר
משתנה מיועד לקדם את זהות האינטרסים  כולל מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך. התגמול ההמנהלים  ה לעובדים המרכזיים ולשאר  התגמול המשתנ

ק את הקשר בין ביצועי הבנק בכללותו ותרומתו של העובד המרכזי להשגת הביצועים וכן לחזהמרכזיים בכללם, לבין הבנק  ובדים  והעמנהלים  בין הש
 ה לפרופיל הסיכון של הבנק. תוך התאמהתגמול של העובד המרכזי,  האמורים, לבין

ולקידום יעדי הבנק   ך כלכליהמרכזיים בכללם, ליצירת ער עובדיםוה הבכיריםהלים וי יעדים וביצועים וככזה מעודד את המנהתגמול המשתנה הינו תל
י הביצועים שיוענקו לעובדים המרכזיים לים מותנכון של הבנק. לפיכך, התגמולטווח הבינוני והארוך, תוך שמירה על מסגרת ניהול הסיכונים ותיאבון הסי

ם מעבר לתיאבון הסיכון של הבנק סיכוני   ל הבנק, אך לא יעודדו לקיחתטגית שסטרכנית האב בתוועי הבנק בטווח הבינוני והארוך, בהתחשמותנים בביצ
 כיבי התגמול הקבועים.וישמרו על איזון הולם בין רכיבי התגמול המשתנים לבין כלל ר

ר אישור ועדת  , לאח2020ביוני  8יום עובדים אשר אושר על ידי הדירקטוריון במוענק בדרך של כתבי אופציה, כמפורט במתאר הצעה ל ול ההוניהתגמ
בוע של העובד המרכזי, מסך התגמול הק  85%י קצוב אף הוא בתקרה, באופן ששוויו הכולל של התגמול המשתנה, לא יעלה על  ענק כספהתגמול. וכן מ

הבנק כי וריון  רקטקבע די  ו כן,אחוזים מהתגמול הקבוע. כמ  170יעלה על  קיים תנאים חריגים, בהם התגמול המשתנה המירבי לא  למעט בהתזאת  
ים למענק שימור אחוזים מהתגמול הקבוע וכי נושאי משרה אלה יהיו זכא 55אי משרה שהינם שומרי סף, לא יעלה על בי לנושהתגמול המשתנה המיר

,  2020ביוני    22מיום  מיידי  וח  ור בדיוה האמהתגמול. לעניין מתאר ההצעה לעובדים ראקבוע בהתאם למדיניות    המהווה תגמולמשכורות  בגובה שתי  
 )אזכור דוח זה מהווה הכללה של האמור בו על דרך ההפניה( )להלן: "המתאר"(.  2020-01-056299מספר:   אסמכתא

 
מול  ת התגות התגמול לנושאי המשרה בהתאם למדיניונית בקיומם המצטבר של כל תנאי הסף הקבועים במדינישתנה מותזכאות עובד מרכזי לתגמול מ

של הבנק, על פי הדוחות הכספיים השנתיים )המאוחדים( של הבנק לאותה   1ויחס הון עצמי רובד    ן הכולל, קרי: בכך שיחס הלימות ההוהמשרה  שאילנו
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 שנקבעו   נימוםחדות, אם שיעור התשואה יפחת מיחסי המיו או שיקבעו לכך בהוראות בנק ישראל, ובנסיבות מיוום שנקבענה, לא יפחתו מיחסי המינימש
 תנאי הסף השני, ניתן להעניק מענק מיוחד בגובה של עד שתי משכורות.  יתקיים ו לכך בהוראות בנק ישראל אךשיקבע או

לאלה החלים לגבי נושאי פי מבוססת על מדדים כמותיים, כלל חברתיים, הזהים  למענק כסוהמנהלים הבכירים האחרים    זכאות העובדים המרכזיים
לות תפעולית והיחס הממוצע של פיקדונות לאשראי. בנוסף, מבוססת יחס יעיית הבנק ביחס למדד הייחוס,  את מניתשולהון,   תשואההמשרה: שיעור ה

קבעים מידי שנה בהתאם  מדדים איכותיים המורכבים ממדדי ביצוע אישיים )הנ  כספי, עלם העובדים המרכזיים למענק  זכאות המנהלים הבכירים ובכלל
ם בנושא ניהול סיכונים וציות, וכן יעדים מתחום הסיכונים המטופלים על  ר, יעדיתה שנה(, והכוללים, בין היתדה לאועבווכנית הפי ת  ליעדי הביצוע על

תישלל לחלוטין הזכאות למענק כן, נקבע רף מתוך רכיב שיקול הדעת, אשר מתחת לו  ונה. כמווקם, וכן שיקול דעת של הממידם, בהתאם לתחום עיס
ם בקרת סיכונים וציות קשורים לפיתוח ויישום מנגנוני ניטור סיכונים ופיתוח ים בתחו ביצוע האישיים שנקבעו למנהלמדדי הי. ד המרכזלעוב  כספי שנתי

ת, וח ובקרה על יישום הוראות החוק הנדרשונקבעו על ידי דירקטוריון הבנק וההנהלה וביצוע פיקהגדרות שהתראה אפקטיביים לחריגות מויישום מנגנוני  
ם הביקורת, קשורים להיקף ואיכות הביקורות המבוצעות בתחום אחריותם ביחס לכיסוי  ים בתחוביצוע האישיים שנקבעו למנהלמדדי הן.  י העניילפ

ועיים גבוהים. מדדי הביצוע האמורים ית ברורה שתומכת במטרות הבנק והטמעת סטנדרטים מקצות מקצועיקריים בתחום, יישום מדיניהסיכונים הע
 ר עליהם הם מפקחים או אותם מבקרים, לפי העניין.בנק, אשע של קווי העסקים ויחידות ההביצו ופןויים באנם תלאי

)באשר    על בסיס ארבעת המדדים הכלל חברתיים, כמפורט לעיל  ת, תיקבעבי כל אחת מן המנות השנתיוזכאות העובדים המרכזיים לכתבי האופציה, לג
, יעדי ביצוע אישיים  42%לל חברתיים הינו עד  דדים הכ וריון(, משקלם המצטבר של המהדירקטאש  יושב ר  לי אולנושאי המשרה, שאינם המנהל הכל 

ל. בהתאם  30%ושיקול דעת ממונה עד    40%במשקל עד   שרה תיקבע זכאות נושאי המשרה לכתבי אופציה נושאי המלמדיניות התגמול העדכנית 
על יעדי ביצוע אישיים, אשר  ים וכן  לנושאי משרה אחר   55%סף ועד  שומרי  בי  לג  43%  הא עדעל המדדים הכלל חברתיים, אשר משקלם י  בהסתמך

 לנושאי משרה אחרים.  45%לגבי שומרי סף ועד  57%משקלם יהא עד 
 לתגמול המשתנה בשיעורים שונים.ד מטרה", "יעד מירבי"( אשר עמידה בהן תקנה זכאות תי", "יענק קבע מדרגות, )"יעד התחלהב

משתנה שהוענק לו, אם הוענק על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו    תגמול  קיזוז,  עובד מרכזי, לרבות בדרך של  , ישיבמוליות התגלמדינבהתאם  
וש נק התשלום המשתנה, ולא יאוחר מחלוף שלהבנק במהלך שלוש השנים שלאחר תום השנה שבגינה הועדים( של חדש בדוחות הכספיים )המאוחמ

 סקתו בבנק. יום העד סים ממועשנ
כדי לבטל את השפעת  התגמול, והניצעים לכתבי האופציה התחייבו בהתאם, כי אין ליצור הסדרי גידור פרטיים שיש בהם  דיניות  מ  כמו כן, קובעת 

 הגלומה בתגמול שיוענק להם. לסיכון  הרגישות
ם ליחידות אליהן  י, בהתאישורכב ממענק כללי וממענק אכספי מק הק, המענסקים במסגרת חוזה אישי ולגבי שאר עובדי הבנלגבי מנהלים שאינם מוע

תלונות הציבור, איכות השירות   פנימית,  רגולטוריות וממצאי ביקורת  הם משתייכים, ובשים לב ליעדי הכנסות, ניהול סיכונים, ציות, עמידה בדרישות
 ישית של העובד והערכת הממונה. ללקוחות, תרומתו הא

קבוע ותגמול משתנה, כמקובל בבנק, וכן תנאי פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות    די הבנק, כוללים תגמולשל עובקה  או ההעסתנאי הכהונה  
 סקה כאמור. נה או העום כאמור, הניתנים בשל כהולתשל
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 חדשים(:  שקלים מיליוניתגמולים שהוענקו )ב  להלן פירוט בגין
 

 2020שנת   

 מרכזיים אחרים עובדים  בכירה נושאי משרה   

 37 16 מספר העובדים קבוע תגמול

 36 27 ועקב סך תגמול 

 36 27 מן מזה: מבוסס מזו 

 - - מזה: נדחה    

 - - סי מניות אחריםמזה: מניות או מכשירים מבוס 

 - - מזה: נדחה    

 - - אחרותרות זה: צומ 

 - - מזה: נדחה    

 37 12 מספר העובדים משתנה  גמולת 

 10 10 משתנה  סך תגמול 

 6 5 מזומן  מזה: מבוסס 

 - - מזה: נדחה    

 3 5 זה: מניות או מכשירים מבוססי מניות אחריםמ 

 3 5 מזה: נדחה    

 1 - מזה: צורות אחרות 

 1 - הנדח מזה:    

 46 37  סך תגמול 

 

 2019שנת   

 עובדים מרכזיים אחרים  נושאי משרה בכירה   

 37 14 עובדיםמספר ה קבוע תגמול

 37 26 קבוע סך תגמול 

 37 26 מזה: מבוסס מזומן  

 - - : נדחהמזה    

 - - יםת אחרמניו מכשירים מבוססימזה: מניות או  

 - - מזה: נדחה    

 - - ת אחרותה: צורומז 

 - - מזה: נדחה    

 37 13 מספר העובדים משתנה  תגמול

 18 12 משתנה  לסך תגמו 

 10 6 : מבוסס מזומן מזה 

 3 - מזה: נדחה    

 8 6 מניות אחריםת או מכשירים מבוססי מזה: מניו 

 8 6 נדחהמזה:     

 - - מזה: צורות אחרות 

 - - נדחהמזה:     

 55 38  סך תגמול 
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 חדשים(:  קליםש תשלומים מיוחדים )במיליוני על פרטים  להלן 

 חדים   ומים מיותשל על  פרטים

 תשלומי פיצויים החתימה מענקים בעת  בונוסים מובטחים תשלומים מיוחדים 

 
 מספר 

 תגמול סך  ובדים ע
  מספר
 ל סך תגמו ים עובד

 מספר 
 סך תגמול  עובדים 

 2020שנת 

 - - - - - - נושאי משרה בכירה 

 1 1 - - - - עובדים מרכזיים אחרים

    2019 שנת 

 - - - - - - ה נושאי משרה בכיר 

 - - - - - - עובדים מרכזיים אחרים

 חדשים(:  שקלים  נדחה )במיליוני תגמול על פרטים  להלן 

 נדחה ותגמול  תגמול
 ( retainedמוחזק )

הסכום הכולל  
של  שטרם שולם 

יתרת התגמול 
 הנדחה 

כולל  הסכום ה מזה:
שטרם שולם של  

יתרת התגמול 
 המוחזק שחשוף 

להתאמות בדיעבד, 
ו/או  מפורשות 

 משתמעות 

 הסכום הכולל 
ל התיקון ש 

ע במהלך  שבוצ
  נה עקבהש

ת התאמו
 ות מפורש

 בדיעבד 

 הסכום הכולל  
 של התיקון 

שבוצע במהלך  
השנה עקב  

התאמות 
משתמעות 

 בדיעבד 

 ולל  הסכום הכ
של התגמול  

ם  ששול הנדחה 
(paid out ) 

 בשנת הדיווח

 2020שנת 

      נושאי משרה בכירה 

 - - - 1 1 מזומן   

 4 - - 14 14 מבוסס מניות   

 - - - - - וססי מזומןמב מכשירים

 - - - 2 2 אחר  

      עובדים מרכזיים אחרים 

 - - - 3 3 מזומן   

 1 - - 10 10 מבוסס מניות   

 - - - - - י מזומןמכשירים מבוסס

 - - - 2 2 אחר  

 5 - - 32 32 סך הכל 

 2019שנת 

      נושאי משרה בכירה 

 - - - 1 1 מזומן   

 8 - - 13 13 מבוסס מניות   

 - - - - - סי מזומןם מבוסמכשירי

 - - - - - אחר  

      עובדים מרכזיים אחרים 

 1 - - 4 4 מזומן   

 4 - - 10 10 מבוסס מניות   

 - - - - - מבוססי מזומןמכשירים 

 - - - - - אחר  

 13 - - 28 28 סך הכל 
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 תוספות 
 

  הרכב ההון הפיקוחי -תוספת א' 
 2019בדצמבר  31 2020מבר בדצ 31

 במיליוני שקלים חדשים 

   : מכשירים ועודפים 1הון עצמי רובד 

על מניות רגילות הכלולות בהון עצמי רובד  ופרמיה    ידי התאגיד הבנקאי ונפק על  הון מניות רגילות שה  1
1  3,532  2,302 

 14,063  15,548  אריך המאזן לאחר ת פים, לרבות דיבידנד שהוצע או שהוכרזעוד 2

 ( 208) ( 160) כולל אחר מצטבר ועודפים שניתן להם גילוי רווח  3

חזקות על ידי צד ג  חדו והמו של התאגיד הבנקאי שאות בת מניות רגילות שהונפקו על ידי חברו 5
 464  432  )זכויות מיעוט(

 16,621  19,352  לפני התאמות פיקוחיות וניכויים 1הון עצמי רובד  6

   חיות וניכוייםות פיקו: התאמ1רובד עצמי  הון
 87  87  מוניטין, בניכוי מיסים נדחים לשלם, אם רלבנטי  8

 -  100  נתאות, בניכוי מיסים נדחים לשלם רות למשכשיים אחרים למעט זכויות שימוחנכסים לא  9

ים עט מיסהבנקאי, למהתאגיד מימושם מתבסס על רווחיות עתידית של מיסים נדחים לקבל ש 10
 -  127  ים מהפרשי עיתוי ל הנובענדחים לקב

 פריטים שאינן מוצגים במאזןשל סכום הרווח הכולל האחר המצטבר בגין גידורי תזרים מזומנים  11
 8  11  י הוגןלפי שוו

סיכון  נויים ב שווי ההוגן של התחייבויות שנבעו משי רווחים והפסדים שטרם מומשו כתוצאה משינויים ב  14
. בנוסף, בהתייחס להתחייבויות בגין מכשירים נגזרים, יש לגרוע  הבנקאי   מי של התאגיד אי העצ האשר 

 6  10  צמי של הבנק אשראי הע הנובעות מסיכון ה (  DVAות ) נאי את כל התאמות השווי החשבו 

ות כוש מניופן ישיר או עקיף )כולל התחייבות לרהשקעה עצמית במניות רגילות, המוחזקות בא 16
 -  -  חוזיים( הסכמיםבכפוף ל

 -  -  1רובד  מהון עצמי    10%מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על   21

 -  -  נוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוים לקבל שמזה: מיסים נדחי   25

 -  ( 1) (1201,) נקיםם נוספים שנקבעו על ידי המפקח על הבהתאמות פיקוחיות וניכויי   26

 -  -  .ב.   - 25.א. ו    25שלא נכללו   במסגרת סעיפים    1וחיות נוספות להון עצמי רובד  מות פיק מזה: התא     ג . 26

 101  ( 785) 1ון עצמי רובד כויים בהכל ההתאמות הפיקוחיות והניסך  28

 16,520  20,137  1הון עצמי רובד  29

 -  -  נוסף  1הון רובד  44

 16,520  20,137  1רובד  הון 45

   ים והפרשות : מכשיר2הון רובד 
 381  258  ה על מכשירים אלו ( ופרמי 1מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי )שאינם נכללים בהון רובד   46

 1,340  894  יקוחי בתקופת המעברשהונפקו על ידי התאגיד, הכשירים להכללה בהון הפ 2שירי הון רובד מכ 47

 2,823  3,709  של התאגיד הבנקאי למשקיעי צד ג'  ברות בתפקו על ידי חשהונ 2רובד הון  מכשירי 48

זקים על ידי  אי והמוחי חברות בת של התאגיד הבנקשהונפקו על יד 2מזה: מכשירי הון רובד  49
 -  -  2משקיעי צד ג', המופחתים בהדרגה מהון רובד 

 1,546  2,315  חסהמתייהמס  י השפעתהפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפ 50

 6,090  7,176  לפני ניכויים 2רובד הון  51

   : ניכויים 2הון רובד 
 -  -  2הון רובד סך כל ההתאמות הפיקוחיות ל 57

 6,090  7,176  2רובד הון  58

 22,610  27,313  סך ההון 59

 162,858  200,484  וקלליםסך נכסי סיכון מש 60
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 2019 בדצמבר 31 2020מבר בדצ 31 ן לשימור הו ריות וכ יחסי הון 

 במיליוני שקלים חדשים  

   ן לשימור הו ריות וכ יחסי הון 
 10.14% 10.04% 1ובד הון עצמי ר 61

 10.14% 10.04%   1הון רובד  62

 13.88% 13.62% ההון הכולל   63

   הבנקים מפקח על על ידי הת מזעריות שנקבעו דרישו
 9.83% 8.68% מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד  69

 13.33% 12.18% םפקח על הבנקיידי המשנקבע על  ל מזעריכוליחס הון  71

   

   סכומים שמתחת לסף ההפחתה )לפני שקלול סיכון(
בנות שלהם(, שאינן  ם וחברותגידים בנקאייסיים )למעט תאהשקעות בהון של תאגידים פיננ 72

 46  80 ההפחתהלסף מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי והן מתחת  10%עולות על 

שלהם(,  של תאגידים פיננסיים )למעט תאגידים בנקאיים וחברות בנות    1רובד  ת בהון עצמי  השקעו  73
 2  3  יננסי, והן מתחת לסף ההפחתה תאגיד הפ פקו על ידי ה הרגילות שהונ   מהון המניות   10%העולות על  

 1,135  1,722  הפחתהסף המיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי שהן מתחת ל 75

   2ובד רשות בררה להכללת הפתק
 בהתייחס לחשיפות תחת הגישה הסטנדרטית, לפני 2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד  76

 1,546  2,315  יישום התקרה

 1,881  2,317  תחת הגישה הסטנדרטית  2קרה להכללת הפרשה במסגרת רובד הת 77

   המעבר וראות הכפופים להפיקוחי הון מכשירי הון שאינם כשירים כ
 1,340  1,195  הכפופים להוראות המעבר  2קרה הנוכחית למכשירים הנכללים בהון רובד סכום הת 84

 1,381  1,819  קרהבשל הת 2ובד שנוכה מהון ר סכום 85

 

 פיים. הכס .ו. לדוחות 25( כולל יתרת זכות נדחית מרכישת בנק אגוד. לפרטים נוספים ראה ביאור 1) 

 ון הפיקוחי ראה תוספת ב' להלן. כיבי הההמאזן ורבין הקשר  פרטים בדברל
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 ות קשרים בין הדוחות הכספיים ובין חשיפות פיקוחי –תוספת ב' 

 

 
   ים(: איחוד הפיקוחי ומיפוי הדוחות הכספיים בהתאם לקטגוריות סיכון פיקוחיות )במיליוני שקלים חדש בסיס ה   חשבונאי ובין ה יחוד  ין בסיס הא בדלים ב ה 

 2020בדצמבר  31ליום  

 

 ת  יתרו
 מאזניות 

כפי שדווחו 
בדוחות  

הכספיים 
 ( 1)שפורסמו

 יתרות מאזניות של פריטים ש: 

כפופים 
 ת  למסגר

 ראי יכון אשס

 כפופים
ת סיכון למסגר
 י אשרא
 ד נגדי של צ

כפופים 
למסגרת  

 איגוח

כפופים 
למסגרת  
 (2)סיכון שוק

לא כפופים  
לדרישות הון  

או כפופים 
לניכוי מבסיס  

 ההון

 בנק אגוד כולל  

  נכסים
 

    
 ( 2) - - - 86,572 86,570 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 - 1,411 - - 15,879 17,290 ניירות ערך

 - - - - 200 200 סגרת הסכמי מכר חוזר רכשו במשנשאלו או נ ות ערךנייר

 - - - 1,986 245,972 247,958 אשראי לציבור 

 ( 2,094) - - - ( 339) ( 2,433) הפסדי אשראי הפרשה ל

 ( 2,094) - - 1,986 245,633 245,525 אשראי לציבור, נטו 

 - - - - 613 613 אשראי לממשלות

 - - - - 31 31 רות כלולות ות בחבעהשק

 - - - - 1,743 1,743 ציוד יינים ובנ

 239 - - - - 239 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 - 3,876 - 4,543 - 4,543 רים נגזרים נכסים בגין מכשי

 84 - - - 3,302 3,386 נכסים אחרים

 ( 1,773) 5,287 - 6,529 353,973 360,140 סך נכסים

       
       תייבויו חהת 

 284,224 - - - - 284,224 ת הציבוריקדונופ

 3,779 - - - - 3,779 פיקדונות מבנקים

 70 - - - - 70 פיקדונות הממשלה 

 - - - - - - סכמי רכש חוזר במסגרת ה נמכרו    רות ערך שהושאלו או ניי 

 33,446 - - - - 33,446 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 - 4,382 - 5,506 - 5,506 ים נגזרים מכשיר ןהתחייבויות בגי

 13,446 - - - - 13,446 התחייבויות אחרות 

 334,965 4,382 - 5,506 - 340,471 סך התחייבויות
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   המשך:   - (  חדשים   ם פיקוחיות )במיליוני שקלי אי ובין בסיס האיחוד הפיקוחי ומיפוי הדוחות הכספיים בהתאם לקטגוריות סיכון  ד החשבונ ס האיחו הבדלים בין בסי 

 

  

 2020בדצמבר  31ם ליו 

 

 יתרות  
 מאזניות 

כפי שדווחו 
בדוחות  

הכספיים 
 ( 1)שפורסמו

 יתרות מאזניות של פריטים ש: 

פים כפו
 למסגרת  

 אשראי סיכון 

פופים כ
סגרת סיכון למ

 אשראי 
 של צד נגדי 

כפופים 
למסגרת  

 איגוח

כפופים 
סיכון למסגרת 

 ( 2)שוק

לא כפופים  
ן או  ולדרישות ה

וי  פופים לניככ
 יס ההון מבס

 
 גוד א בנק א לל

       נכסים

 ( 2) - - - 74,163 74,161 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 - 341 - - 8,107 8,448 ניירות ערך

נשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר  ות ערך שירני
 - - - - 194 194 חוזר

 - - - - 223,250 223,250 אשראי לציבור 

 ( 2,094) - - - ( 339) ( 2,422) די אשראי סשה להפהפר

 ( 2,094) - - - 222,911 220,828 אשראי לציבור, נטו 

 - - - - 613 613 אשראי לממשלות

 - - - - 31 31 עות בחברות כלולות השק

 - - - - 1,444 1,444 בניינים וציוד 

 87 - - - - 87 מוחשיים ומוניטין נכסים בלתי 

 - 3,384 - 3,650 - 3,688 ם ים נגזרנכסים בגין מכשירי

 78 - - - 2,680 2,758 ריםכסים אחנ

 ( 1,931) 3,725 - 3,650 310,143 312,252 סך נכסים

       
       יבויותהתחי

 - - - - 246,753 246,753 יבורהצפיקדונות 

 - - - - 3,647 3,647 פיקדונות מבנקים

 - - - - 70 70 פיקדונות הממשלה 

 - - - - - - זר רכש חו   במסגרת הסכמי נמכרו  הושאלו או  ש ת ערך  ניירו 

 - - - - 29,647 29,647 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 3,723 - 4,281 - 4,319 4,319 מכשירים נגזרים התחייבויות בגין 

 - - - - 9,956 9,956 התחייבויות אחרות 

 3,723 - 4,281 - 294,392 294,392 סך התחייבויות
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   המשך:   - קלים חדשים(  ן בסיס האיחוד הפיקוחי ומיפוי הדוחות הכספיים בהתאם לקטגוריות סיכון פיקוחיות )במיליוני ש נאי ובי האיחוד החשבו בסיס    הבדלים בין 

 

 2019צמבר בד 31ום לי 

 

 יתרות  
 מאזניות 

כפי שדווחו 
בדוחות  

הכספיים 
 ( 1)שפורסמו

 יתרות מאזניות של פריטים ש: 

 כפופים
 למסגרת  

 ראי כון אשסי

כפופים 
יכון מסגרת סל

 אשראי 
 של צד נגדי 

כפופים 
למסגרת  

 איגוח

כפופים 
 למסגרת  
 (2)סיכון שוק

לא כפופים  
ות הון  לדריש

או כפופים 
בסיס  מ לניכוי

 ןההו

  נכסים
 

    
 ( 1) - - - 51,673 51,672 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 - 768 - - 9,345 10,113 ניירות ערך

כמי מכר  סגרת הסאו נרכשו במ שנשאלויירות ערך נ
 - - - - 120 120 חוזר

 - - - 788 205,613 206,401 אשראי לציבור 

 ( 1,439) - - - ( 254) ( 1,693) אי הפרשה להפסדי אשר

 ( 1,439) - - 788 205,359 204,708 לציבור, נטו שראי א

 - - - - 656 656 אשראי לממשלות

 - - - - 32 32 כלולות השקעות בחברות 

 - - - - 1,457 1,457 ניינים וציוד ב

 87 - - - - 87 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 - 2,132 - 2,578 - 2,578 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 99 - - - 1,722 1,821 םאחריסים נכ

 ( 1,254) 2,900 - 3,366 270,364 273,244 סך נכסים

       
       התחייבויות

 210,984 - - - - 210,984 רונות הציבודפיק

 714 - - - - 714 פיקדונות מבנקים

 29 - - - - 29 פיקדונות הממשלה 

ש  ו נמכרו במסגרת הסכמי רכ ניירות ערך שהושאלו א
 - - - - - - חוזר

 33,460 - - - - 33,460 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 - 2,475 - 2,686 - 2,686 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 8,566 - - - - 8,566 אחרות  התחייבויות 

 253,753 2,475 - 2,686 - 256,439 סך התחייבויות

       
 

 
 

 

 פיקוחי של הבנק זהים. האיחוד ה  החשבונאי ובסיסיס האיחוד בס (1)
 והתחייבויות לפי בסיס הצמדה.  נכסים  - 31ביאור  לו ראו, ליתרות אחיות במט"הסכומים אינם כוללים יתרות ששימשו בחישוב סיכון מט"ח לרבות פוזיציות מבנ (2)
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 ים(: חדש הקשר בין המאזן ורכיבי ההון הפיקוחי )במיליוני שקלים  

 מאזן פיקוחי מאוחד  

 בדצמבר  31ליום  

 2020  2019 

 במיליוני שקלים חדשים  

  אגוד   ללא בנק  וד כולל  בנק אג  
    יםנכס

 51,672  74,161 86,570 נות בבנקים ופיקדו מזומנים

 10,113  8,448 17,290 ניירות ערך

 -  - - מהון המניות של התאגיד הפיננסי   10%ל  ולות ע ע   של תאגידים פיננסיים שאינן השקעות בהון  מזה:    

 ננסי יד הפיות של התאגימהון המנ 10%מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על   
 -  - - ולות על סף הפחתהשאינן ע  

 10,113  8,448 17,290 מזה: ניירות ערך אחרים   

 120  194 200 ר חוזר מכלו או נרכשו במסגרת הסכמי רות ערך שנשאניי

 206,401  223,250 247,958 אשראי לציבור 

 ( 1,693) ( 2,422) ( 2,433) הפרשה להפסדי אשראי 

 ( 1,439) ( 2,094) ( 2,094) 2ת ברובד י הנכללסדי אשראית להפפרשה קבוצתהמזה:   

 ( 254) ( 328) ( 339) מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי  

 204,708  220,828 245,525 ו ור, נטיבאשראי לצ

 656  613 613 אשראי לממשלות

 32  31 31 השקעות בחברות כלולות 

 מהון המניות של התאגיד הפיננסי  10%לות על ים שעוסים פיננשל תאגידי ןהשקעות בהומזה:   
 2  3 3 שאינן עולות על סף ההפחתה  

 30  28  28 ברות כלולות אחרותמזה: השקעות בח  

 1,457  1,444 1,743 ינים וציוד בני

 87  87 239 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 87  87 87 מזה: מוניטין   

 - - 152 אחרים וחשייםסים בלתי מכמזה: נ  

 2,578  3,688 4,543 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,821  2,758 3,386 נכסים אחרים

 1,135  1,349 1,722 נכסי מס נדחהמזה:   

 - - 127 מזה: נכסי מס נדחה למעט אלו המיוחסים להפרשי עיתוי     

 - - ( 52) תי מוחשייםלין נכסים במזה: התחייבות בגין מס נדחה בג    

 1,135  1,349 1,647 כסי מס נדחה אחרים מזה: נ    

 - - - מזה: עודף יעודה על עתודה   

 686  1,409 1,664 חרים נוספים מזה: נכסים א  

 273,244  312,252 360,140 כל הנכסים סך 
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 המשך:   -   שקלים חדשים( הקשר בין המאזן ורכיבי ההון הפיקוחי )במיליוני  

 מאוחד יקוחי מאזן פ  

 בדצמבר  31ליום   

  2020  2019 

  במיליוני שקלים חדשים   
  גוד ללא  בנק א    כולל  בנק אגוד    

    התחייבויות והון 

 210,984  246,753  284,224  ת הציבורונופיקד

 714  3,647  3,779  פיקדונות מבנקים

 29  70  70  פיקדונות הממשלה 

 -  -  -  הסכמי רכש חוזרבמסגרת מכרו ו או נערך שהושאל ניירות

 33,460  29,647  33,446  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 1,814  2,417  5,812  כהון פיקוחיים מוכר כתבי התחייבות נדחים שאינםמזה: 

 4,544  4,343  4,861  מזה: כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי 

 3,204  3,450  3,967  חי פיקו בי הוןשירים כרכיכמזה:   

 1,340  893  894  מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר  

 2,686  4,319  5,506  גזרים ם נכשיריהתחייבויות בגין מ

 6  5  11  מזה: בגין סיכון האשראי העצמי

 8,566  9,956  13,446  התחייבויות אחרות 

 -  -  -  יוחסת לפנסיהנדחה המן מס ות בגיזה: התחייבמ

 256,439  294,392  340,471  סך כל ההתחייבויות

 16,033  16,995  18,804  בעלי מניות התאגיד הבנקאיהון עצמי המיוחס ל

 16,157  17,591  18,920  מזה: הון מניות רגילות

 2,233  2,239  3,446  מזה: הון מניות רגילות

 14,063  15,529  15,548  זה: עודפיםמ

 ( 208) ( 263) ( 160) הפסד כולל אחר מצטבר מזה: 

 ( 251) ( 295) ( 255) לעובדים מזה: הפסדים בגין התאמות בגין הטבות

 36  20  82  רווחים שטרם מומשו מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן ה: מז

 8  11  11  ניםתזרים מזומ ו בגין גידורימזה: הפסדים נט

 ( 1) ( 1) ( 1) הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות כספיים ה: מז

 69  86  86  מזה: קרנות הון

 -  -  -  : הון מניות בכורהמזה

 -  -  -  מכשירים הוניים אחריםה: מז

 -  -  -  מזה: כשירים כרכיבי הון פיקוחי

 772  865  865  זכויות שאינן מקנות שליטה

 464  433  433  1ליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד שמקנות אינן ויות שמזה: זכ

 -  -  -  נוסף  1לייחס להון רובד מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן 

 -  -  -  2מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד 

 308  432  432  חי להון הפיקו  לא ניתן לייחסמזה: זכויות שאינן מקנות שליטה ש

 16,805  17,860  19,669  סך כל ההון העצמי

 273,244  312,252  360,140  סך כל ההתחייבויות וההון 
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 להבדלים בין סכומי החשיפה הפיקוחית לבין היתרות המאזניות בדוחות הכספיים )במיליוני שקלים חדשים(:  יםהעיקריהמקורות 

 

 לה עליהם: פריטים שח סך הכל 

 מסגרת 
 סיכון  

 אשראי 

סגרת סיכון מ
 אשראי של  

 צד נגדי 
 מסגרת  

 איגוח
מסגרת  

 סיכון שוק

 2020בדצמבר  31ליום 
 כולל בנק אגוד 

 1,411 - 6,529 352,200 360,140 חי הפיקו סיס האיחודבל הנכסים בהתאם להמאזנית שסכום היתרה 
 - - 5,506 - 340,471 סכום היתרה המאזנית של ההתחייבויות בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוחי 

 1,411 - 1,023 352,200 19,669 ו לפי בסיס האיחוד הפיקוחי כולל נט סכום
 - - - 26,875 97,326 סכומים חוץ מאזניים 

הוגן של נגזרים סחירים ב שווי שוות בחיתוצאה משונכהבדלים הנגרמים 
 - - 181 - 181 לצורכי דרישות הון

 - - 2,077 - 2,077 טנציאלית הבדלים הנגרמים מחשיפה עתידית פו
 - - ( 2,315) - ( 2,315) ם הנגרמים מהבדלים בכללי הקיזוז הבדלי

 - - ( 1,888) ( 943) ( 2,831) ילות נגזריםמבטחונות משתנים במזומן בפעהבדלים הנגרמים 
 - - - 257 257 לים הנגרמים כתוצאה מהעמדת ניי"ע כביטחון הבד

לניכוי   פות לדרישות הון או כפופותהבדלים הנגרמים מיתרות שאינן כפו
 - - - 1,773 1,773 מבסיס ההון 

 1,420 - - - 1,420 סכומים בגין חשיפות שוק
 - - 777 183 960 הבדלים אחרים 

 2,831 - 5,361 380,346 458,989 יקוחיותמטרות פל בחשבוןה שמובאים פסכומי חשי

 2020בדצמבר  31ליום 
 ללא בנק אגוד 

 341 - 3,650 308,212 312,252 יס האיחוד הפיקוחי ם לבססים בהתאסכום היתרה המאזנית של הנכ
 - - 4,281 - 294,392 יס האיחוד הפיקוחי היתרה המאזנית של ההתחייבויות בהתאם לבססכום 

 341 - ( 631) 308,212 17,860 ם כולל נטו לפי בסיס האיחוד הפיקוחי סכו
 - - - 24,497 88,347 סכומים חוץ מאזניים 

משונות בחישוב שווי הוגן של נגזרים סחירים  תוצאהנגרמים כהבדלים ש
 - - 181 - 181 דרישות הוןלצורכי 

 - - 2,077 - 2,077 ית למחשיפה עתידית פוטנציאהבדלים הנגרמים 
 - - ( 3,106) - ( 3,106) הבדלים הנגרמים מהבדלים בכללי הקיזוז 

 - - ( 989) ( 943) ( 1,932) יםשתנים במזומן בפעילות נגזרהבדלים הנגרמים מבטחונות מ
 - - - 257 257 יי"ע כביטחון הבדלים הנגרמים כתוצאה מהעמדת נ

יכוי  ת לנופוכפ שות הון אויתרות שאינן כפופות לדרהבדלים הנגרמים מי
 - - - 1,773 1,773 מבסיס ההון 

 1,420 - - - 1,420 סכומים בגין חשיפות שוק
 - - 777 183 960 רים הבדלים אח

 1,761 - 2,590 333,980 402,230 ים בחשבון למטרות פיקוחיותשמובאי חשיפה סכומ

 ( 1)2019בדצמבר  31ליום 
 768 - 3,366 269,110 273,244 פיקוחי ה איחודהתאם לבסיס התרה המאזנית של הנכסים בסכום הי

 - - 2,686 - 256,439 וד הפיקוחי סכום היתרה המאזנית של ההתחייבויות בהתאם לבסיס האיח
 768 - 680 269,110 16,805 הפיקוחי  ל נטו לפי בסיס האיחודכום כול ס

 - - - 22,496 78,157 סכומים חוץ מאזניים 
ב שווי הוגן של נגזרים סחירים שות בחיותוצאה משונכהבדלים שנגרמים 
 - - 307 - 307 לצורכי דרישות הון

 - - 1,967 - 1,967 ידית פוטנציאלית הבדלים הנגרמים מחשיפה עת
 - - ( 1,684) - ( 1,684) מהבדלים בכללי הקיזוז ם הנגרמים הבדלי

 - - ( 254) ( 246) ( 500) ומן בפעילות נגזריםהבדלים הנגרמים מבטחונות משתנים במז
 - - - 276 276 הבדלים הנגרמים כתוצאה מהעמדת ניי"ע כביטחון 

וי  פות לניככפופות לדרישות הון או כפוהבדלים הנגרמים מיתרות שאינן 
 - - - 1,254 1,254 ס ההון מבסי

 1,229 - - - 1,229 סכומים בגין חשיפות שוק
 - - 343 - 343 הבדלים אחרים 

 1,997 - 4,045 292,890 354,593 פיקוחיותת למטרו אים בחשבוןבסכומי חשיפה שמו
       
 

 אשראי.  ההמרה ל מוצגים הנתונים לפני מקדמי( סווג מחדש, כך שבסך החשיפות  1)
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 ואינדקס מונחים שנכללו בדוח הסיכונים  מילון 
 

 כונים:ידוח הסלו בם שנכל להלן פירוט תמציתי למונחי
 

 הון מונחים המתייחסים לניהול הסיכונים בבנק ולהלימות 
 מונח אות 

ABC ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process -   ,תהליך פנימי להערכת נאותות ההון הכולל של הבנק. התהליך משלב
וון תרחישי קיצון. התהליך מהווה חלק מהנדבך השני של הוראת  הון במגצב החינת מן וב ון ההוהון, תהליכי תכנבין היתר, קביעה של יעדי ה

 . IIבאזל 

Back testing -  ערכת השוואה בין תחזיות המודל לתוצאות בפועל. נגרתו ודל, במסיך להערכת נאותות תוצאות מתהל 

CRM - Credit risk mitigation - באמצעות ערבות או פיקדון. האשראי ת ח חשיפביטו כגון: ת סיכוני האשראי, שיטות להפחת 

Expected Shortfall VAR   -   דל  מודל האומד את ממוצע ההפסדים של מוVAR   במודל  שנקבעה    מעבר לרמת המובהקותVAR . 

HQLA - High Quality Liquid Assets  -  ערך    הפסד, תוך  זומן בקלות ובמהירותנכסים נזילים באיכות גבוהה, אשר ניתן להמירם למ
 לא הפסד בתרחיש קיצון. טן או לק

KPI - Key performance indicators  -  יצוע התהליכים  בי סטטוס בובנות לגים, המשמשים ככלי לגיבוש תאינדיקטורים עיקריים לביצוע
 לרוחב הבנק.  

Stressed VAR - ( אמידת הערך בסיכוןVARעל בסיס נתונים ה )ת.ונטירלו ת משבריסטוריים המתארים תקופ 

VAR -    הכוללת למגוון סיכוני שוק. ערך ה מודל המשמש לאמידת החשיפה- VARבמודל הינו אומדן סטטיסטי   )הערך בסיכון( המתקבל 
 י לבנק בשל התממשות סיכוני שוק, בתקופת זמן נתונה וברמת ביטחון סטטיסטית קבועה מראש. מקסימלי הצפולהפסד ה

 וניהול הסיכונים אשר פורסמה על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים. ת הלימות הוןערכת להגרמס - IIIל / באז  IIבאזל  - באזל ב

גישת השווי הכלכלי לניתוח ואמידת השפעת שינויים בשיעורי הריבית על   - EVE - Economic Value of Equity  -גישת השווי הכלכלי   ג 
 הבנק.  של מאזניות וץ ח יותצפוזיו ויותההוגן של הנכסים, ההתחייבשווים 

ערך על פי נוסחה המבוססת  וב הקצאת ההון נולי. חיש, שוק או תפעגישה לחישוב ההון הנדרש בגין סיכון אשראי  -הגישה הסטנדרטית   ה
 ם.על רכיבי הערכה פיקוחיים אשר הוגדרו על ידי המפקח על הבנקי

. בהתאם  2רובד    נוסף. הון  1והון רובד    1, הכולל הון עצמי רובד  1מורכב משני רבדים: הון רובד  ההון הפיקוחי    -לל(  ון כחי )הופיקו  הון
 ההון הפיקוחי. -מדידה והלימות הון  - 202ול בנקאי תקין וראת ניהלהגדרתם בה

מחויב להחזיק בהתאם לדרישות הוראת ניהול בנקאי בנק  היים שערמזקוחי הג את דרישות שיעורי ההון הפיהיחס מייצ  -מזערי    יחס הון י
 . 201תקין 

לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של יתר הנושים של הבנק, למעט כתבי התחייבות אחרים  התחייבות שהזכויות  כתבי    -  כתבי התחייבות נדחים  כ
 ותו סוג. מא

 ון שיטות שנועדו להעריך את מצבו הפיננסי של תאגיד בנקאי בתרחיש קיצון.מגוי לכינו -ון( מבחני מצוקה )קיצ מ

, על מנת לאפשר לדירקטוריון לעקוב אחר פעולות ההנהלה רופיל הסיכון של הבנקתית את פמסמך המציג בצורה תמצי  -ם  מסמך הסיכוני
ושרה על ידו. מסמך הסיכונים מדווח ומוגש לדירקטוריון ם שאניסיכוהיהול  סיכון ועם מסגרת נד עם תיאבון הולוודא שהן עולות בקנה אח

 בתדירות רבעונית.  

 ירה הפיקוחית. חלק זה מורכב מעקרונות היסוד הבאים: המתייחס לתהליך הסק IIשל באזל  הנדבך השני במסגרת העבודה  - 2נדבך  נ

כת הלימות ההון על ידי הבנק, לבחינת יכולתו  ך העריתהל  כת להערהגדרתו לעיל. המפקח יקיים תהליך  , כICAAPהבנק יערוך תהליך  
 גדרו.  הון המזעריים אשר הוה מעל יחסידה בהם. הבנק מצופה לפעול לבצע ניטור על יחסי ההון הפיקוחיים והעמי

פשר  י, שתא גילו ות ריש שמעת שוק על ידי פיתוח של מערכת ד אשר מטרתו לעודד מ  IIהנדבך השלישי במסגרת העבודה של באזל  -  3נדבך 
 הבנק.   להעריך את הלימות ההון של   בשוק להעריך את ההון, החשיפות לסיכון ותהליכי הערכת הסיכון ובהתאם לכך   למשתתפים 

כאמור בהוראות ניהול בנקאי תקין מס'  דרטית  נהסטיטה  בשהמחושבים    ן שוקוסיכו  מורכבים מסיכון אשראי, סיכון תפעולי  -  נכסי סיכון
201-211 . 

זר אשר מביא בחשבון את סיכון האשראי של הצד הנגדי  של נג  ווי הוגןהינו המרכיב בש  -CVA  -   Credit Valuation Adjustmentסיכון   ס
(. כלומר, הפסד OTCמעבר לדלפק )  נגדי לנגזריםשל צד  י  פו כון צייכון להפסד משערוך לשווי שוק בגין סהוא הס  CVAבעסקה. סיכון  

 : ירידת דירוג(. )כגון אשראי של הצד הנגדיבסיכון הגן של הנגזרים, בשל עלייה בגין ירידה בשווי ההו

 ימי המזומנים בעסקה.של תזרפי ולוק הסשהצד השני לעסקה ייכנס לכשל לפני הסיהסיכון  -של צד נגדי  סיכון אשראי

 ת המסגרת לבין שווי הנכס. היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמד -( LTVשיעור המימון ) ש
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 ננסיים נחים המתייחסים לבנקאות ופימו
 אות

 מונח

  .(. שירים נגזריםהתקשרויות למתן אשראי וערבויות )לא כולל מכ  -אשראי חוץ מאזני  א

בית במועדים קבועים או  ך המהווה התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת רינייר ער  -וב  ח  גרות אי
 י מסוים.  קיים תנאבהת

 התחייבויות נטו של אחד הצדדים   הסכם המכסה עסקאות בנגזרים בין בנקים, ומאפשר צירוף וקיזוז לסכום אחד של  - ISDAהסכם   ה
   שות אירוע פשיטת רגל או אירוע אחר המאפשר סגירת עסקאות על פי ההסכם.ד, בעת התרחביחות עסקאבכל ה

 לניהול בנקאי תקין.    313י כהגדרתם בהוראה  חוץ מאזנאשראי מאזני ואשראי  -בות ח ח

קשיים פיננסיים של  ל רות והקש ותשפטיאשר לגביו, מסיבות כלכליות או מ חוב בעייתי בארגון מחדש מוגדר כחוב -חוב בארגון מחדש 
קרוב )הפחתה או דחייה בטווח ה  חייב את נטל תשלומי המזומןחייב, הבנק העניק ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על ה

 )בחלקו או במלואו(.   של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב( או בדרך של קבלת נכסים אחרים כפירעון החוב

הנהלת   בהשגחה מיוחדת הוא חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות, שבגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת שלחוב    -חדת  מיוחה  חוב בהשג
 ת בסיכויים לפירעון החוב., עלולה להיגרם הידרדרוא יטופלוהבנק. אם החולשות ל

ייב, וקיימת אפשרות שהבנק של הח םשלות התולעל ידי יכמספק על ידי ביטחונות או חוב נחות הוא חוב שאינו מוגן באופן  - חוב נחות 
 ימים. 89עד  60של   א בפיגוראלפי שקלים חדשים שנמצ 700יספוג בגינו הפסד אם הליקויים לא יתוקנו, לרבות חוב מעל 

יטב ה  טחב מובויותר, למעט אם החימים או    90גור של  חוב יסווג כחוב פגום כאשר תשלום הקרן או הריבית בגינו מצויים בפי  -ב פגום  חו
מחדש  י הארגוןווג כחוב פגום, אלא אם לפנמצא בהליכי גביה. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסונ

דבר  ב  314ספר  מיהול בנקאי תקין  תאם לנספח להוראת נלפי שיטת עומק הפיגור בה  ו הפרשה להפסדי אשראיולאחריו נערכה בגינ
 . בות בעייתיים בהלוואות לדיורחו

 פגום. ם: השגחה מיוחדת, נחות אויים הבאיוגים באחד מהסיווגים השלילחובות המסו - חובות בעייתיים 

מדת הע  םים, לשואישורה בהתאם למדיניות ולנהלבעסקה,  תהליך הכולל ניתוח והערכה של סיכון האשראי הגלום    -חיתום אשראי  
 שראי הא

ת נטו  נדחות נטו או עלויות נדחו  ן שטרם הופחתו, עמלותיתרת החוב, לרבות ריבית צבורה שהוכרה, פרמיה או ניכיו  -יתרת חוב רשומה   י
 .שנזקפו ליתרת החוב וטרם הופחתו, ובניכוי סכום החוב שנמחק חשבונאית

 יבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.והתחי אחת בישות ימכשיר פיננסי חוזה היוצר נכס פיננס

של האיגרת והריבית באמצעות שקלול תשלומי הקרן    דד בשניםם הממוצע של איגרת חוב. נמאורך החיי  -מח"מ    -משך חיים ממוצע   מ
רי הריבית. בשיעו  וייםני לשינסשל איגרת מבטא את רגישות המכשיר הפינממוצע  עלייה לאורך חייה עד לפדיונה הסופי. משך חיים  

 המח"מ מחושב כיחס בין ממוצע משוקלל של תשלומי איגרת החוב למחירה. 

ים, דירוג  ד מחירתנה בתגובה לשינוי במחיר נכס הבסיס )מכשיר פיננסי, נכס פיזי, מדפיננסי או חוזה אשר שוויו מש  מכשיר  -  נגזרים נ
טנה או מינימלית ביחס לסוגים אחרים של חוזים, וצפוי להיות מסולק במועד  ונית קראש  עההשק  ורשאשראי או נכס בסיס אחר(, ד

   עתידי.

 די קבוצת לווים במשותף.ואה על ימתן הלו -סינדיקציה  ס

 ם המתייחסים להוראות רגולטוריות מונחי
 אות

 מונח

ABC FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act  -   חוק ה -FATCA   מריקאי הא   -  Foreign Account Tax Compliance Act    קובע חובת
דות פיננסיים זרים )מחוץ  ( במוס U.S Personת ) אמריקאיו ת המוחזקים על ידי דמויות  ( על חשבונו IRS- דיווח לרשות המסים האמריקאית )ה 

 לארצות הברית(. 

LCR - Liquidity coverage ratio - ים באיכות גבוהה ובין תזרים המזומנים היוצא  נזילה כסיםנבין ה מוגדר כיחס  -חס כיסוי הנזילות י
  של חודש קדימה.צרכי נזילותו לתקופה לעמוד ב יחס משמש כמדד ליכולת הבנקהימים הבאים, תחת תרחיש קיצון. ה 30-נטו ל

 מונחים אחרים 
ABC SOX -  והבקרה הפנימית על הדיווח יות חרי האמת תחוידי בנק ישראל, ומטרתה להסדיר אחקיקה אמריקאית, אשר אומצה בחלקה על

 . הכספי והגילוי בארגון
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