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 םיניינע ןכות - םינוכיס על ףסונ עדימו לזאב של 3 ךבדנב תוטרופמה יוליגה תושירד

    םיניינע ןכות

 דמוע  

  6 יללכ - 1 קחל

 11 ןויכססי ם ונכיכוניסול יה נירתסק, םיייקרעם ייקוחיפם יסיח

 11 ןכויי סכסנ וניםכויל סיהו נתרסקי וייםרקיעם חיייקופ יחסים - 2חלק 

 11  יםירקיע יםיחויקפ יםחסי

 12 יםונכי סולניה לבנק הגישת

 19  יםחתפתם המיונכיהס

 23 ןוכי סירמו בגןויד

 25  יםללוקש מןוכי סינכס רתיסק

 26 יםללקוש מןוכי סינכס סף עלו נעידמ

28ףומינוון ה   

 28 ןההו בכרה - 3חלק 

 28 יחויקפ הןו ההכברה

 30  ןו הותלימוה ןו הסף עלו נעידמ

 33 ףנו המיחסי - 4חלק 

 33 ףוינהמ חסי ךרולצ פהישח הידת מדןילב ןאזמ ביםנכס הןי בוואהשה

 33 ףוינחס המי י עלוילג

 34 יאשראון יכס

 34 יארשאן כוסי - 5חלק 

 34יראש אןוכי סותכי אי עלללכ עידמ 

 39ייההפנ - יםהפגומ ותובח הי במלאיםיוינש 

39יראשא ותפישח  שליראשות האכי לאעוגבנ ףנוס יוילג 
45הריסק - יראש אןוכי סחתתפ להותטיש 

 

  

 47יראש אןוכי לסיתטרדטנבגישה הס יםיוניצח יראש איוגרי בדשוימש 

49יראש אןוכי ססף עלו נעידמ    
51י נגד צד שליראש אןוכיס -א 5 לקח    

 51 י נגד צד שליראש אןוכיס

 55 קושון יכס

 55 קוון שכסי - 6חלק 

 55וקש ןוכי ססף עלו נעיד ומיללכ עידמ 

 60 רחס למיקובת )BBRRI( י הבנקאיק בתיתיבר ןוכיס -א 6 לקח

 62רחמס ליקובת יקאבנ היק בתיתיבר ןוכי ס עליות כמעידמ -  בלקח 

 67 ותי במנותייצ פוזי עלותכי איוילג -ב 6 לקח
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   תוכן עניינים 

 עמוד  

 68 תולינזון יכס

 68 תלויז נסיכון - 7חלק 

 68ותיל נזיוכיס חסי ןי בגיותכי איוילג 

 76 םיפסו נםייכונס

 76 יולעפת - 8חלק 

 80 יםרח איםונכי ס עלףנוס עידמ - רחא - 9חלק 

 87 לומתג

 87 ולגמת - 10חלק 

 87  יותכי איוילג

 91 ולגמ תסף עלו נעידמ

 93 תופסות

 93 יםיחויקפ יםכומ סןילב יםיפ הכסתוחו הדןי ביםרשק - א' תפסות

 ותירוטגלק אםת בהיםיפסכ הותחו הדיופיומ יחויקפה ודחי האןיוב יונאחשבה ודחי הא בסיסןי ביםבדלה
 93 ותיחויקפ ןוכיס

 95 יחויקפ הןו ההייבכרו ןאזן המי ברשהק

 96 םייפהכס ותחו בדותיאזנות המרית הןיב ליתחויקפ הפהישח היכומ סןיב יםבדל להיםירקיע הותרוהמק

הבה
 

 96 תיחויקפה פהישחה יכומ לסיתנאוחשבה פהישח היכומ סןי ביםבדל להותר
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 :תואלבטה תמישר
   

 דמוע  

1MK(  11( יםירקיע יםיחויקפ יםחסי   
23 ןוכי סירמו גלתטב   
OV1)( 25 יםללוקש מןוכי סינכס רתיסק   

26 ןוכי סלמשק כל ביראש אןוכי סותחתפ הרחא לותפישח בעהו תנחוד   
27 םירוש הקיםונכיולס ותיעסק הותיוילעפ לחסי בןוכי בסיםללוקש מיםנכס   

CC(28(1 יחויקפה ןאז למותי הפנןוי צךו תיחויקפ הןו ההכברה    
30 יחויקפ הןוהה ם עלוד הקחוויהד עדוממ ותעו תנ שליםרז תחוד   
32 1 ובדר יעצמ ןו החסי ם עלייוינש העתפש החויתנ   
33 (LR1) ףוינהמ חסי ךרולצ פהישח הידת מדןילב ןאזמ ביםנכס הןי בוואהשה   
  33 (LR2) ףוינהמ חסי

38 הונרו הקףי נגיעורי אםע ותודדתמ ההרתמסג ביהםנא תוונשש ותובח סף עלו נעידמ   
39 (CR1) יראשא ותפישח  שליראשות האכיא   
42 קש מיפענ יפ לללוכ היראשן האוכיס   
44 ןועריפ לפהו תקרתית יפ ליראשא ותפישח   
45 תורז ותינ למדותפישח   
46 (CR3) רהיסק - יראש אןוכי סחתתפ להותטישה   

47  (CR4)יראש אןוכי סתחתפה ותעפשוה יראש אןוכילס פהישח - יתטרדטנהס שהיהג   
48  (CR5)ןוכי סותקלש ומיםנכס יוג סיפל פהישח - יתטרדטנהס שהיהג   
49  ר(וי לדותווא הלללא )יםיטרפ יםשנ לאיראשן האוכי סם עליוננת   

52 (CCR1)תיחויקפ שהי גיפ ל(CCR )י נגדלצד יראש אןוכי ס שלפהישח חויתנ   
52 (CCR2)(AVC) יראש אןוכי לסךורעש אמת התןי בגןו ההקצאת   

53 (CCR3)ןוכי סותקלש ומיחויקפ יק תיפ ל (CCR) י נגד צד שליראש אןוכי ס שלותפישח - יתטרדטנהס שהיהג   
RC(C 54(6 שראיאזרי גנליפה שח   

54 (CCR8)ם ייים מרכזנגדי דדיםצליפות שח   

54 םגזרינברו קוי שמאשר את לסיכוןשורוקש שיפותח   
1RM(  58( יתטרנדטשה סיגב וקשסיכון    

VAR 58 סיכוןבן נתוערך    

59 לפועב בסיסב שיפהחה   
62  םנסיינפים הירישמכל השאם טו מותנ גןהוווי ש   

63  טו מותאםנ גןהווי הוש העלבית י הרשיעוריבים נויישל שים שחי תרהשפעת   

64 תבימרינן י שאות מימוןנס הכעל נטו ויתביסות רנ הכעלבית י הרשיעוריבים נויישל שים שחי תרהשפעת   

65  ביתיי הרשיעורבים נויישלק נב הלת שלכוליפה שח   

Q1IL ) 69( ותיל הנזיוכיס חסי   

FRSN( 71( וט ניביצ ןוימ מחסי   
AQLH(   73( הוה גבותכי באיםילנז היםנכס הכברה   
76 (CNE) יםעבדוש והמיםבדעושמ  הלאיםינסינפ היםנכסה   

1MER(  91( חוויהד  שנתךמהל בוענקשה ולתגמ                 
2MER( 91( יםחדוי מיםלומשת - ולתגמ   
  3MER( 92( חה נדולתגמ
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 כללי - 1 קלח
 םיידתאג יםשרדנ, 2017 רבדצמב 31  וםי בוכנודעש יפכ ,ויותיחוהנ ראלשי בנק ביםבנק הקח עלפהמ ותראולה בהתאם

 יותכמ יותעמשמ עידמ לוכליש, םשלה טרנטינהא ראתב לםוניה ןפווא יםונכיהס על טרופמ חוד רסםפל יםיבנקא
 יויל גותשירד  ותרב ל,יםרחא ותרו מק עלותססו המביםונכי ס עליויל גותשירוד באזל של יוילהג ותשירד יפל יותכיאו

 Financial) יתיננספ ותיביצל העדוה ייד  עלוסמרופש יויל גותשירוד  (FSFית)יננספ ותיביצ לוםרופ הייד  עלוסמרופש

Stability Board.) ים"ונכי הסרתי"סק רקפ םע זה ללכוב ,יפסכ החו הדעם חדי בזה חו בדןייע לשי יוילג ההשלמת ךרולצ 
  .רויבלצ סםרפשמת ,הנהל וההןוירוטרקי הדחובד
 
 לויגית ניודימ
 תרויק הבעדתו ייד  עלהרשושא ,לראשי בנק של 165 ראהו היפל שרד שנעיד למיויל גותיינמד והו התבנקה

 םיונירטיר ק,רית הןי ב,ה ממניםרז שנג,יםיויל הגותות נאינתחלב ךי תהליםעובק ותיינהמד ותונרעק .ןוירוטרקיוהד
 ןפובא ,םישרהנד יםיותהמה םייוילהג כל ותנא ןפובא ופלוטו ופוצה יכ ןוחלב יםעיימס היםיות כמיםרטרמפו יםיותכיא
 ,ףנוס ב.יםונכי הסולניה יכרוד בנקה של ןוכיהס ילפורפ  עליותהמה עידהמ כל את ותחוהד ישתמשמ עתיידל ביאיש
 .זה עיד למיויל גן למתיםנהלוה ותינימפה ותר הבקותיינמד בותוגנעמ

 דיתע ינפ הפוצ עדימ
 קוחב ורתדכהג ידעת יפנ פהוצ עדימ והומה, ותירוטיסה ותובדעל חסיימת וינשא, זה חובד טרופהמ עדימהמ לקח
 יפנ פהוצ עדיהמ רתגמסב וללכשנ ומאל יתותמה ותונש ותילה ותיושע בפועל ותוצאהת. 1968-ח"כשתה, ךרע ותריינ

, חויקפ ירמוג ותראוהבו היקחקב יםיוינשמ תוצאהכ, ריתה בין, תורבל, םירמוג של רב רפסממ צאהוכת, ידעת
 ץרבא ,ותיעסק תורבחבו ןוהה יוקשב ותיביצוה ותילהנז במצ על ןעתפשהו לםועבו רץבא ותיכלכל ורקמא ותיוחתפהת
 ותראג יריחמ, ותימנ ירעש, ציהינפלוא ןיפיחל ירעש, יתרבב םייוניצק םייוינש ןוכג יםיגרח םייכלכל יםעוריא, לםועוב
 ףי נגותטשפהת עתפש הףיעס בותיגי ההסת גםורא ה זןייענל .ותרחהת יבתנא יוינשו יםרחתהמ ותנהגהת, ובח

 .הונרוהק

 ,"יופצ ","יוחז ","שיחרת ","ןמדוא ","כהרעה" ,"יתחזת ","עדי ":ןוכג יםיוטיבב או יםילבמ ןייפומא ידעת יפנ פהוצ עידמ
 יפוצ יםיוטיב ."יהיה ","ןכית ","ולכי ":ןוכג עצם ותשמל ףנוסב, להם יםדומ םייוטיוב" בנקה ונתוכב ","בנקה כתרעלה"

 יםיידעת יםעוריא ילגב להההנה ותכרעה על יםססומב שהם וםשמ, ותודא רחוסוב יםונכיבס יםכורכ, ואל ידעת יפנ
 או ילעל יםטרופמה יםרמומהג, רתיה בין, הוצאכת יופהצמ נהוש רהובצ שממלהת או שממהתל שלא יםיושע רשא
 . ןלהלד ןוכיהס ירמוג לתטב רקפב יםטרופהמ ןוכיהס ירמומג רותי או חדא ותשממהתמ תוצאהכ

 ,ראלשי בנק יונונת רוצהא רדשמ, היקטטיסטלס יתרכזהמ כהשהל יומרספ על, ריתה בין, ךסמנ זה חובד וצגהמ עדיהמ
 .יםפוהכס ןוהה יוקשל יםרושקוה יםילעפה יםונש יםרמוג ייד על רסנמש יומבפ עידמ על וכן

  



 םישות היולחת
 .ינלאומיהב בנקה וצתמקב לקח וינה בנקה .לבד בנק הב אתלתולכ ודהעבה רתגמס
רבע מ,וצה הקבךו בתיחויקפ ןו הו איםפ כסרתעב העל ןשהכל ותרח אותיותעמשמ תובל מגו איםרו איסיםיימ קלא

יפ  עלוממנ שרנד הירעזהמ ןו ההחסי  עלרמוש בנק הודע כל וג סכל מותסקאע עויצ ב עלות החלותיללכ הותבלמגל
תנב"ו יםרוש קיםש אנעם ותסקאע - 312 ב"תלנ פהופכ ,ם הארתבח ליחויקפ ןו הנםישא יםפסכ רתעב היכ ןייויצ .ןיהד

.יםוו לוצת קבושל והו ל שלותחב ת עלובלמג - 313
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מגבלות

הנורוקה ףיגנ רבשמ תעפשה
שדוח ךלהמב רשאכ ,םלועב הנורוקה ףיגנ לש "ןורקימוא"ה ןז לש תוצרפתה הלחה ,הנשה לש יעיברה ןועברה ףוסב
תוטשפתה םע הלשממה ותדדומתה .םויל םילוח יפלא תורשע לש םיאישל לארשיב האולחתה תומר ועיגה 2022 ראוני

םוחתב םייתועמשמ םידעצ וטקננ אל דגנמו ,קשמב תוליעפה לע תויתועמשמ תולבגמו םירגס תלטה הללכ אל ,הקבדהה
יתלכלכה תוליעפב תובחרתהה תמגמ תכשמנ ליבקמב .תוצרפתההמ האצותכ ועגפנש תויסוכלואב הכימתל ילכלכה
הפועתה ,תורייתה יפנע ןוגכ רבשמהמ רתוי יתועמשמ ןפובא ועגפנש םיפנעה טעמל) קשמב תוליעפה יפנע תיברמב
ראורבפ שודחב רסםופש היקטטיסלס יתרכזמה כהשהל ןאומד פי על .הלטבאה רועיש בדהיריה תכשמנו (םיעוריאהו

המסרופש ,לארשי קנב לש רקחמה תביטח לש תיזחת יפ לע .%8.1 של רועישב עלה 2102 לשנת יומהמק רוצהת, 2022
. 2023 תנשב %5-וב 2022 תנשב %5.5-ב חומצל יופצ רצותה ,ראוני שדוחב
יםכורכה םיונכיסה יבגל תואדוו רסוח לש דהימ תמיי ק,קשמב יתלכלכה תוליעפה יונתנב רופישה ךשמה תורמל
ששחהו ףיגנה לש םיפסו נםיטנאירוו יוליגו דיתעב םיפוסנ האולחת ילג תוצרפתהב ןוכיסה רואל ףיגנה תוטשפתהב
.קשמה לש יתלכלכה ותליעפב העיגפל איבהל ותלולעה תויתועמשמ ותלבגמ תלטהל

,רבשמה תובקעב הלדג םתושממתהל תורבתסההש ולא םללכבו םינושה םינוכיסה רחא רוטינבו בקעמב ךישממ קנבה
ינוכיס ,תיקסע תויכשמה ,עדימה תחטבאו רבייסה ינוכיס ,יארשאה ינוכיס :רתיה ןיוב קנבה על םהיתועפשהו םהיתוכלשה
.דועו יגטרטסאה ןוכיסה ,ןוה תנבלה רוסיא

לע הרימשה תרגסמב םידעצ לש הרושב טקונ נקבהו ,לארשי נקבו תואירבה דרשמ תויחנה םושי לע הדפקהה תכשמנ
ךות ,קוחרמ הדובעב שומיש ןכו תויטלנורפ תובישי םוצמצ ,תולוספקל תודיחי לוציפ ,רתיה ןיב ,תיקסעה תויכשמהה
יםצורעב ויתוחוקלל םיתוריש רשפאל ךישממ קנבה ,הואלחתה ילג ךרואל .תורקב םויוק םיונכיס לוהינ לע הדפקה
.םיפינבסו םירישיה םיעצמאב ,םינושה

ורשואש תולקהה תיברמ תא ,250 ןיקת יאקנב לוהינ העש תארוה תרגסמב לארשי קנב טליב ,2021 רבמצדב 27 םויב
ולא ןללכוב ךראוה ןפקותש תולקההמ קלח טעמל ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתה ךרולצ םינושה םיאשובנ םיקנבל
לארשי נקב קינעה ,ההובהג האולחתה תמר עקר לע ,2220 ראוניב 18 וםיב ,תאז עם .ףונימה סחיו ןוהה ותשירדל תועגונה

.2022 ראורפבב 28 וםיב ומייתסהש תיקסע ותיכשמהל עגונ בתופסונ תולהק

יתיחדב תאצמנש יארשאה תרתיו קנבב "אפקומה" יארשאה ףקיהב תיתועמשמה הדיריה תכשמנ הנשה תליחתמ
ת(יבירו ןרק) תואוולהה ימולשת תרתי .םייתוהמ אלו םיכומנ םיפקיהב תמכתסמ ,הנורוקה רבשמ תובקעב תונועריפ
2002 רבמצדב 31 וםיל ח"ש ינוילימ 8.5 לש ךסל האוושהב ,ח"ש ינוילימ 1.0 לע הדמע 2021 רבמדצב 13 וםיל וחדנש
רבמדצב 13 וםי לןוכ נםיומלשת תייחדב םיאצמנ רשא תובוחה רועיש .דעומ ותואב רוביצל יארשאה תרתימ %11.0 וויהש

.2020 רבמצדב 31 םויב %84.0 - להאוושהב ,רוביצל יארשאה ךסל סחיב יותהמ וניא 2021

ןיבג תוינטרפה תושרפהב ירשפאה ולדיגה את ףקשל תנמ לעו, רציש ההובגה ותאדווה אי חכונ, הנורוקה רבשמ ץורפ עם
תיתצובקה השרפהה את יתועמשמ ןפואב 2020 נתש ךהלמב נקבה ילדגה, והוז רםט םלוא רבשמהמ ועגפנ רשא יםוול
ידספהל השרפהה תעיבק ליטנוולרה עדימה תאו קשמב תויוחתפתהה תא נקבה ןחוב רבשמה ךרואל .יארשא ידספהל
ועגפנ רשא םיוול ןיגב תוינטרפה תושרפהב ירשפא לודיג ףקשל תנמ לע ,תיתצובקה השרפהה תמאתהו יארשא
.והוז םרט םלוא ,רבשמהמ
תוליעפב היילעה ךשמהב קנבה בשחתה, 2021 תנש ךרואל תיתצובקה השרפהה תמר תעיבקב םילוקישה תרגסמב
ןוכיסה, האולחתה רועישב יתדיתע היילעל ןוכיסה אף על כי ךירעהו 2020 תנש ךלהמב הפקתשהש וזל סחיב יתלכלכה
היילע של הפותקב תוליעפ ךשמהל קשמה תמאתהל הלשממה ותיינדמ רואל, תחפ תיכללכה ותליעפב העיגפה יבגל
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 נקבב םשרנ 2021 תנש לש םינורחאה יםנועברב ,תאז רולא .הלכלכב העיגפ וםמינימב הנורוקה רבשמ וליהנלו האולחתב
 266. לע הדמע 2021 רבצמדב 31 וםיל נקבב יארשא ידספהל השרפהה תרתי .יארשא ידספהל השרפהה תרתי בןוטיק
 .2020 רבמצדב 31 וםיב ח"ש ןוילימ 6.27 - להאוושהב ח"ש ןוילימ
-ל האוושהב ,%17.1 לע דמע  ,2021 רבמדצב 13 םויל רוביצל יארשאה תרתימ יארשא ידספהל השרפהה תרתי רועיש
 .2019 תנש ףוסב %17.1-ל הואושהבו 2020 תנש ףוסב %93.1
 
 ידתע ינפ הפוצ עדימ ןניה יםקוושה על ותעפשהו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה של תוירשפא תוכלשה רבדב קנבה תוכרעה
 םינדמואו םיישילש םידדצ של םימוסרפ, עדימ על, רתיה בין, ססובמה, 1968-ח"כשת, ךרע-תוריינ קוחב ותרדגהכ
 .ליעל רומאהמ תיתומה הנוש ןפואב שממתהל תויושע ןהו תויאדו ןניא הלא תוכרעה. זה דעומל נקבה ידיב םייוצמה
  .םייפסכה ותחודל 'ו ףיעס 1 רואב האר , הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעפשה על םיפסונ םיטרפל

  הנאירקואל הרוסי יןב ניחוטיבה בצמה תחותפתה

 .הניארקואל תיסורה השיפלה רואל, םלועב יםימואלניבה םיסחיה םוחתב תיתועמשמ תוחתפתה הלח, הנורחאה הפוקתב
 לקח לנתק הנווכ תמייק ףאו תוילככל תויצקנס תולטומ, זה בצמל תימואלינבה הייליהקה של תוירשפא תובוגתמ קלחכ
 עיפשהל תווללעו תואדווה אי את תוריבגמ, ולא תויוחתפתה .SWIFT תימואלניבה םימולשתה תכרעממ היסורב םיקנבהמ

 על יםשרדנה םידעצה את ןחובו ותנושה תויוחתפתהה אחר וברקמ קבוע נקבה. םלועבו רץאב הלכלכהו קשמה מצב על
  .ותוליעפ על ולא תועפשה רעזמל תנמ

  
 
 קנבה לש ןוכיסה ליפורפל םירושקה םיפסונ םייוליגו תוירוטלוגר תוארוה
 
 הונרקוהף גי נתפעושהקב על ארישנק בת אורוהם ובייש תלוקה
 

, הונרוהק ףינג עם ותודדהתמ ךרולצ ראלשי בנק שיבשג, ןיתק יבנקא ולניה ותראולה ותקלוהה ותאמהתה יתרבמ
 יםעסקול יתהב ישקלמ עייולס רשבהמ עתב רשתהנד יתעסקה ותשיהגמ את יםיהבנקא יםידלתאג רשפלא ןרתטשמ

 ןלקחול ,ותיטונוהרל ותראו ההרתגמס בותעו קבותיחכהנ וכנודע ותקלההמ לקח. 2120 רדצמבב 31 וםיב ויימהסת
 .2021 רבדצמב 31 וםיל יםיפהכס ותחובד ותירוטולרג ותזמויו יקהחק רקפ' ר יםטרפל .רבעמ תקופת עהנקב

 .ותונשה ותירוטולרגה ותיוחתפולהת ותקלהה ולטילב ךורע בנקה
 

 ריבובל השימוש תקספהל תכורעהי על לויגי
 .י יפנןיו יריצווש נקרפ ,ורי א,טליש" ותעבט במרויב הלותייבר וםרספ פסקוה 2021 רבבדצמ 31 - הךיראת מהחל

 תייבר ביםרוטנ הרית  שלוםרספ ה.יםישדוחו עו שב שלותפולתק וםרספ הפסקו היתרול הדרויב הליתיברב ,ףנוסב
 . 2023 יוני 30 - בפסקי להיופ צ,יתרול הדרויבהל
 עויצ בןפו אןייענל ותיח הנטרפהמ ,רויב הליתיברמ רבעמ שאובנ 052A ב"ת נ אתי ב"סםרפ 0212ר טמבפבס 30 וםיב
 ןפו אןויגע ,ותייבטרנט האלותיבירה רתיח בןפו א:ים הבאםיטיב בהותייבטרנט אל בסיסותייבר לרויב הליתיברמ רעבמה
 םישחד יםחוזב ותרשהתק קתפסה ,םייימק יםחוז בותמתא העויצ ב,ותחולק לעיד מןת מ,םינהלוב ותיינבמד רעבמה

 .ודעו יםונכי סולניה ,רויב ליססומב
 יולעפוהת ןפוב יעסק הןפ בותייבטרנט האל הבסיסותייבר ברויב הלותיביר חלפת להךרע נבנק ה,2021  שנתףו סעד
 . ב"תהנ ותשירד ללימה בהזאת כלו יםונכיל הסוניהו ותי ציטבי בה,ותחולק היפכל ותוגנ היוליקש ךות
 .ותשדחה חוסיי הותיביר בשו לשימרבעמ מהתוצאהכ רםג להותיופ שצותינסינפ הותכהשל הוחנב נ,ףנוסב
 יםיומינלא ביםפו ג שלהםיותלצ להממהיבהל ,תועטבהמ ללכ לותיפו חלחוסיי ותיביר ברחב בנק ה,חווי הדעדו למןוכנ

 תייבר ותרב ל,רויב הלותיבירב שו שימותשע לבנק החדל ,2022 רנואיב 1 וםיוב שאובנ ראלשי בנק ותיחנ להובהתאם
  :תושדח הוסחיי הותיביר בשמהשת ל והחליתרול הדרויבהל
 הינ א,יםרח איםרד הסחתות ADSI ירד הסחתת וגנתעמה ,יםרזנג בותילעפ רתגמס ברויב הליתביר לנק הביפתשח

 מהתח ,יםרזבנג ותילעפ ברויבהל יתביר קתפס בהיםכורכ היםיטפש המיםונכי הס אתרעמז ל מנת על,ןכ ו כמ.יתותמה
 וחתמנש ים ישניםחוז ןיג בותבנשחהת לטהיש האת ,רית הןי ב,ריסדהמ ADSI  שלשחדה ולוקטורפה על אם הרתבח

 .רויב הלוםרספ קתפס העד יםעוקפ נםי וארויבבל
 רעבמ יםכשמ הניםחוז ביתותית מהאזנ מפהישח בנק לתיימ ק לא,קבנ העיצשב ותכרעה לובהתאם חווי הדעדו למןוכנ

 .רויב ליתביר ובה נקן בה,2021 לשנת
 



:יהם אלנק הבותכרעיוה יםיריקע יםונכיס
,ייננספ ןוכי ס:ןוכג יםונש יםונכי סנקלב רויצ לולה על,ותייבטרנט אליס בסותיביר לרעבמוה רויבבל שוהשימ סקתפה
 את זיההבנק ה.ותיונאשבח ותכ השלןכו יעסק ןוכי וסיוגולכנט ןוכי ס,יחויקפו ירוטולרג ןוכי ס,יטפש מןוכי ס,ודל מןוכיס

.ותיטונוהרל ותפישחהו יםחוז היופי מ,רית הןי ב,ותעצאמ ביםונכיהס
וםשיי ללוכ ,רויבבל שושימ הסקתפ להיםרושוהק ווהשז יםונכי הס אתנהל לבנק הךישמ מ,חו הדוםרספ עדו למןוכנ

.ותשדחה  הבסיסותיביר  שלבפועל
תושדחה  הבסיסותירב לרויב הליתביר מרבע המךי תהלילגב עהוד היםיטונוהרל תוחולק לבנק החלש ,ףנוסב

.בנק הר באתיטונו רלעיד מרסםופ מןכו  אלהיםיוינש  שלותיועשמוהמ

םיונכיהס  אתןיטלהק פהישא בפעליו ראלשי בנק ותיחוהנ יםילאומינ הביםרסומפה ירחא ובעק לךישממ בנקה
.סי הבסותיביר לפתח הךיתהל מיםעובהנ
.2120 רצמבדב 31 וםיל יםיפהכס ותחובד םיונכיהס רתיסק רקפ' ר טורפל

יםצפוי איראש דיפסהל תרשופה - ב"הראב נקיםבב ליםבוקהמ תאוונבחשה לילכל ניםכודע ץימוא
םיקנבב םילבוקמה תואנובשחה יללכל םינוכדע ץומיא" אשונב בתכמ םיקנבה לע חוקיפה םסרפ 2018 סרמב 28 םויב
םילבוקמה ותאנובשחה ילכל את םשיי לשרדנ תבכמל םאתהב ."תופסונ תוארוהו יארש אידספהל תושרפה - ב"הראב
ןכו ר;ודיג ותיוליעפו םירז נגםירישכמ תוברל ,םייסנניפ םירישכמ ;יארשא ידספהל תושרפה :םיאשונב ב"הראב םיקנבב
.ב"הראב יםללכב ועבקנש רבעמה תוארוהל םאתהב עצויב הנושארל םושייה .תוריכח
תרגסמב םסרופ רשא ,םייופצ יארשא ידספהל תושרפה אשונב ב"הראב םיבלוקמה תואנובשחה יללכ תא ץמאמ בתכמה
,יאקנבה דיגאתה לש יפסכ הבצמה לע חווידה תוכיא תא רפשל איה םישדחה יםללכה תרטמ .ASU 2016-13 נהיקת ןוכדע
ידספהל תושרפהה תוגהתנהב תוירוזחמה יטנא תא קזחמש ןפואב ,יארשא ידספהל תושרפהה םושיר תמדקה תועצמאב
יונכיס לויהנ ןיב רשקה קוזיחלו ,םיוול לש יארשאה תוכיא בתורדרדיהל םינקבה לש רתוי הריהמ הבוגתב ךמותש ,יארשא
.םימיי קםיכילהתו ותטיש לע תוססבתה ךות ,םייפכסה תוחודב םיפקתשמ הלא םיונכיס ובש ןפואה ןיבל יארשאה
ןיב נםיה ,הלא םיללכ םושיי ותבקעב יםיאקנב יםדיגאת לש יםיפסכה ותחודב יאנובשחה ולפיט ביםיופצה יםיונישה ירקיע
םרטו םרגנש דספהה תא דומאל םוקמב ,יארשאה ייח ךרואל יופצה דספהה יפל בשוחת יארשא ידספהל השרפהה :רתיה
ותכמתנו תוריבס תויזחת ףקשיש דיתע ינפ פהוצ עדימב יתועמשמ שומיש השעי יארשא ידספהל השרפהה ןדמואב ;ההוז
קית לש יארשאה תוכיא לע יארשאה  ןתמ דעומ לש העפשהה לע יוליגה בחרוי ;םיידיתע יםילככל םיעוריא יבגל
ובשיחל םישדחה םיללכ הןכו  ;הריכמל ןימזה קיתב בוח תורגא לש ךרע תודירי תומשרנ ובש ןפואה הנתשי ;יארשאה
ץוח יארשא תופישחו ,ןוידפל תוקזחומה בוח תורגא ,(רוילד תואוולה תוברל) יארשא לע ולוחי יארשא ידספהל השרפהה
.תומיוסמ תוינזאמ
ידספה אשונב םישדחה םיללכה םושיי רבדב תובושתו תולאש ץבוק םיקנבה לע חוקיפה םסרפ ,2021 ראוניב 31 םויב
שדחמ ןוגראב תובוח תרזחהו וגויסה ןפו איבגל תורהבה וללכנ ,רתי הןיב ,תוובשתו תואלוש  תרגסמב .םייופצ יארשא
.רבוצ לולסמל
אשובנ ותנאוחשב היללכ וםשיי עתפשה - יחויקפ ןו "האשובנ רזוח יםבנק ה עלחויקפה רסםפ ,2020 רבבדצמ 1 וםיב
םיללכ ה שלונהשאר לוץ האימעתפשה  עלוולחיש רעבמ ותראו הועב נקרזוחה רתגמס ב.ים"יופ ציראש איסדפה
ןו הה עליםללכ הוםשיי  שלותיופצ ילת בותעפש היתחפלה  מנת עלזאתו יםיופ ציארשא יסדפה שאובנ יםשדחה
תורחא ותינובמד רה"בבא יםבנק ה עלחויקפה ותיושרו יםבנק ה עלחויקפל  באזלדתעו ותיחנ להתאם בה,יחויקפה
.לםועב
העפשה הפתי זקךות ,2220 ראוינב 1 וםי מהחל יראש איפסד להותשרפ השאובנ ותשדחה ותראו ההאת יישם בנקה

,ותויממס ותקל ה,הונשראל וםשיי העדובמ אמץ לבנק הונתוכ ב,ןכ ו כמ.נהושרא לוםשיי העדובמ יםפודעל רתבטהמצ
יעצמ ןו החסי  עלעתהפש להרוש הקכל בונהשרא לםושיי העתפש הריסתפ ותרב ל,רבעמ הותראו בהרשפאכמת

.וענקבש רבעת המוראו לה בהתאםיםשנ 3 י פנעל עהפשה ה אתוסרפול 1 ובדר
יראש איסדפ להשהרפהה רתית בח ש"יוניילמ 6 -כ  שלולידלג ביא להיופ צותשדח הותראו ההוםשיי ,בנק הכתרעלה
,ליע לרואמכ .יםיטרפ יםשנ לאיראש אןי בגח ש"יוניילמ 5.7 -כו ירחמס יראש אןי בגח ש"יוניילמ 0.3 -כ  שלוליד ג:המז
.הונשאר לוםשיי העדו במיםפדוע לרתבט המצעהפשהה  אתףוזק לידעת בנקה

ןוובה .%0.03-כ  שלרועישב 1 ובדר יעצמה ןוהה חסי בהדירי ליאלהב יופ צתושחד הותראו ההוםשיי ,נק הבכתרעלה
ך בסיוינש ,םיפודעה רתתי אמתהת  שלךרד בותשדח הותראו ההוםשיי עתפשמה צאהוכת את ז.יפס אוםכ בסללוכה

סחי בירידה לביא להיופצ תושחדה ותראו ההוםשיי ,ףוסבנ .םיחסיי המתיםחנד היםמסה ותרתי אמתוהת ןוכי הסינכס
.%0.03-כ  שלרועיש בנק הב שלףוינהמ
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  איקנבד גיאתי כס נדעבוש - 336'  מס תקיןאיקנבל יהו נתארהו
 ןוקית 2021 יוניב 15 םויב םסרופ, םיסכנ דבעשל םישרדנ םייאקנב םידיגאת ןניגבש תויוליעפה ןווגמבו ףקיהב לודיגה רואל
 תושירד הארוהב ורדגוה אתז ףלח. יאקנב ידגאת יסכנ דובעש על יתתומכה תירוטלוגרה להבגהה את לטבמה, הארוהל
 ךרוצה ןיבל יאקנבה דיגאהת יקסע את הלנל ךרוהצ בין יואר ןויזא על רומשל תנמ על, םיסכנ דובעש של תואנ ולהינל
 את תוותהל יאקנבה דיגאתה ןוירוטקריד על כי עבקנ רתיה ןיבו, ןועריפ תולדח תעב םידיקפמה תויוכז על ןגהל
 תיתצובק תוינידמ הרשוא 2021 רבמצדב .הלהנהה העבקש ותינידמה את רשאלו םידבעושמ יםסכנ אשונב היגטרטסאה
 .םאה תרבחב
 
 תרטיופהת גנהלמונה  מנוימי
 נקבב ותיצה לע יארחא יההי נהוממה .תויטרפה נתגה על הנוממ נקבה לתהנה התנימ 2021 תנש של יעיברה ןועברב
 לע יארחא היהי הנוממה ןכ וכמ .הז אשונב ויהלנו קנבה ותיינדמ לעו נקבב תויטרפה לע הנגהה אשובנ היצלוגרל
  .אשונ בןוכיסה להנמכ תורקב עוציבלו הז םוחתב הכרדהה

 
 ליכלהשב חה זרכ במקנבה תזכיי

 יםטנדוטסל םינתומ םיקנעמו הארו הידבועל תואוולה ןתמל יללכה בשחה לש זרכמב נקבה הכז 2021 ינויב 20 םויב
 בשחה רשאכ ,2026 ינויב 30 םוי לדע םינש 5- להניה תורשקתהה תפוקת .הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב הארוהל
 2021 ילויב 12 םויב דיקפה קנבה ,זרכמה תרגסמב .םישדוח 36 דע לש תפסונ הפוקתל םכסהה תא ךיראהל יאשר יללכה
 תרגסמב .הנשל %1 יוכינב הדמצה תפסותב קנבל רזחוי רשא ,יללכה בשחה לש דחוימ ןובשחל ח"ש ינוילימ 826 לש ךס
 תורשקתהה םות רחאל .קנבה תועצמאב ,רומאה יללכה בשחה ןובשחמ תואוולה הארוהה ידבועל הנדמעות זרכמה
 לבקתנש וםכסה קנבל רזחוי ,ירדנלק ןועבר וםת ידימ ,הז דעוממ לחה .ןודקפה ןובשחב רתוויש םוכסה קנבל רזחוי

  .ןודקפה תדקפה םוימ הדמצה תפסותב ,ןועברה ותואב ןרק ירזחהמ
  .האוולהה גוסל םאהתב ,םינש 10 דע לש ןמז תופוקלתו ח"ש יפלא 40 דע לש יברימ וםכסב ןני ההנתניתש תואוולהה
 םיקנעמ קנבה ריבעי ,ףסובנ .יללכה בשחה ידי לע םיעבקנה םירועישב תיביר תואשונו הדמצה אלל ןניה תואוולהה
 .(ןודקפה יפסכמ אל )הנידהמ יבצקתמ האצקה ותלוגבב ילכלה בשחה לש חדוימ ןובשח מהארוהל יםטנדוטסל םינתומ
 יאנת שומימ יא לש הרקמ ב.ךוניחה דרשמ ידי לע ועבקנש יםנוירטירק יםיקתהב קר אלמ קנעמל ךופהי הנתומה קנעמה
 .יללכה בשחה די לע ועבקשנ יםאנתב ,טנדוטסל האוולהל הנתומה קנעמה ךופהי ,קנעמה
   .דדמל הדמצה רחאל קנבל ואולמב רזחוה ,םדוקה זרכמה תרגסמב דקפוהש חש" יוניילמ 618 ךסב ןודקפה ךס
 
 יםינוגרא םייוניש
 רבמבובנ 18 וםיב .1220 רבמבובנ 30 וםיב ףקותל סנכיתש ןוירוטקרידה ר"ויכ ותנוהכמ ותשירפ לע עיודה ירצב ןליא רמ

 .2021 רבמצבד 1 וםימ לחה ןוירוטקרידה ר"וי לירידא (ןויצ ןב) יצנב רמ לש ויוינמ תא ןוירוטקרידה רשיא 2021
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לע יוליג ןלהל ןוכיס יסכנו םינוכיס לוהינ תריקסו םיירקיע םייחוקיפ םיסחי - 2 קלח
(KM1)יחסים הפיקוחיים העיקריים 

31.12.2130.09.2130.06.2131.03.2131.12.20

ח"ש יניולימב

(*)ןי זמןוה
1878.4880.2852.8824.0798.2ובד מי רצהון ע
ע רצהון 876.3877.8850.1821.0794.7(4) ברעמהוראות שפעת הני , לפ1ובדמי
1878.4880.2852.8824.0798.2ובד הון ר
ר (4)ברמעת הוראושפעת הני , לפ1ובדהון  876.3877.8850.1821.0794.6
938.7941.3914.5887.7864.3לכולהון 

כו לללהון 936.6938.9911.8884.7860.8(4)ברמעותהוראהשפעתניפ,

5,970.55,878.05,817.75,719.15,689.3םשוקלליכון מנכסי סי      

ה סיכונככלסך מסי 5,970.55,878.05,817.75,719.15,689.3(RWA)וקלליםשן

באחוזים (*)יחסי הלימות הון, לפי הוראות המפקח על הבנקים   

14.71%14.97%14.66%14.41%14.03%יחס הון עצמי רובד 1

1, לפני השפעת הוראות מעבר  רובד עצמי הון 14.67%14.93%14.61%14.35%13.96%(4)יחס

14.71%14.97%14.66%14.41%14.03%יחס הון רובד 1
1, לפני השפעת הוראות מעבר  רובד הון 14.67%14.93%14.61%14.35%13.96%(4)יחס

15.72%16.01%15.72%15.52%15.19%יחס הון כולל
מעבר הוראות השפעת לפני כולל, הון 15.69%15.97%15.67%15.47%15.13%(4)יחס

הבנקים על המפקח ידי על הנדרש ,1 רובד עצמי הון 8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%(1)יחס

יחס הון עצמי רובד , מעבר לנדרש על ידי המפקח על 
6.03% 6.41% 6.66% 6.97% 6.71%)1(הבנקים  

(2)יחס המינוף, לפי הוראות המפקח על הבנקים  
     

11,442.911,312.511,095.311,255.811,029.0סך החשיפות )במיליוני ש"ח(
7.68%7.78%7.69%7.32%7.24%יחס המינוף )באחוזים(

)באחוזים(  מעבר הוראות השפעת לפני המינוף, 7.66%7.76%7.66%7.29%7.21%(4)יחס

(3)יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 
     

ש"ח( גבוהה )במיליוני באיכות נזילים נכסים הכל 1,470.31,619.41,613.31,464.61,287.3סך
ש"ח( יוצאים )במיליוני מזומנים תזרימי הכל 595.8596.3565.0677.7557.7סך

248%272%294%218%241%יחס כיסוי נזילות )באחוזים(

(5)יחס מימון יציב נטו, לפי הוראות המפקח על הבנקים 

9,275.9סך הכל מימון יציב זמין

6,158.5סך הכל מימון יציב נדרש

151%סך מימון יציב נטו )באחוזים(

 הון, יחסי הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון ויחס מינוף הינם לאחר השפעת התאמות בגין מהלכי התייעלות תפעולית -  ר' באור 21ב' בדוח כספי ליום 31(*

בדצמבר 2021.
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 קלחכו הנורוקה ףיגנ תוצרפתה רואל .5102 ראוניב 1 םיומ תולח %5.21 רועישב ללוכ ןוה סחיו %9 רועישב 1 דובר ימצע ןוה סחי לתוירעמז תושירד (1)
 ןוהה תושירד לש התחפה העצוב ,2020 תנש לש ןושארה ןועברל תוחודהמ לחה ויפל ןוכדע םיקנבה לע חוקיפה םסרפ ,ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל תומאתהמ
 חווידה דעומל שרדנה ירעזמה ללוכה ןוהה סחיו שרדנה ירעזמה 1 דבור ימצע ןוה סחי ,ליעל רומאה רואל .תחא זוחא תדוקנב םיקנבה לע תולחה תוירוטלוגרה
 . 2021 מברצדב 31 םיול עד העשה תהורא שוב הכרהוא 2021 רטמבפסב 30 םיוב .המאתהב, %50.11-ו %00.8 םניה
 .ףונימה סחי אשונב הבחרהל ןלהל 4 קלח 'ר (2)
 .תוליזנ יוסיכ סחי אשונב הבחרהל ןלהל 7 קלח 'ר (3)
 .תולעייתהה תינכת ןיגב תומאתה תעפשה ינפלו ,רבעמה תוארוה תעפשה ינפל (4)
 .האוושה ינותנ םיגצומ אל ןכל ,1202 תנשמ לחה בשוחמ וטנ ביצי ןומימה סחי ,לארשי קנב תארוהל םאתהב(5)

 
סך בנד דיבדית וקחלל שב 1י מצע דברוון בה ןטויקע מבנ ,םדוקון העברמת הועי ליעברה ןעובבר 1בד רומי צון עה סחיב ןוטיקה
 ן.ויכסה יכסנב וינקח הוורבל ודיג וח"שי ניוילמ 20 לש
 
  יםנוכיסל והינל קהבנת ישג
 
 נקב הלש יסקעה לדומה וראית

 יכהלמ  שלוםשיי ותעמצבא ,רתי הןי ב,המשתנה יתותרחתה בהילסב כתרענ בנק הוצת קבותונרחהא יםבשנ
 גם ךשלהימ ייהופ צו זותכרעיה .יתטלייג הדךרעה עתהצ רופיש  עלש בדגותיוגולכנט ותולכי יתיבנ לצד ,ותייעלהת

 יכלו תיהוולכי  אתים להתאןכו יםיוגולכנט יםייננספ יםפו גול מותרחהת לוצהלקב רשפלא מנת ת עלזא ,ותבא היםבשנ
 .יוגולנכטו יטליגי דלםוע ל שלהיםונכיל הסוניה
 
  :יםיריקע יםרושי מרפמס בתמקדת מבנק ה שליתעסקה וותילעפ

 ת אותבל מקות זוילעפ מותנסכ הה.יתרחמס התו הבנקא שלודהביס עומד ה,יםוולל יםידמפק ןי בייננספ ךווית -
 יםונכיס ובהח בומנתט ו זותליעפ .בנק ה שלירקיע החוור הרוק מ אתותו ומהוט נ,יתרב ותכנס בהןיוטיב
 ,רויב הצותונפקדמ ותיופ צילת בותכישמ  בשלותיל נזןוכי וסיראשא ןממת עוב הניראש אןוכי סרקיעבו יםונש
 הדירי ותרב ל,ותרח אותיופ צילת בותיויביחוהת ותרו המקותינזמ ילגב ות ודאי א,יראש לאיופ צילת בשויקב

 ןוכי ס עליםרקפ ראה יםונשה יםונכיהס ולניה ותוד אחבהרלה .קבנ הותשר ליםומדעש יםנכס היווש בחדה
  .ותיל נזןוכי וסיראשא

 תוריי נ,וץח רחס ,ץוח עבט מיחומבת ותיוילעפ  שלרחב ןוו במגותעמל ייבמנ יםיובנקא יםינסינפ יםותריש -
 יםונש יםונכיס הובח בומנתט ו זותילעפ .ו"ביכו םירז נגיםייננספ יםרישכ מ,יראשא יטיסרכ ,עיד מיותריש ,ךרע
 ו א,ותכרע מ שלו איםש אנ שליםי פנימיםכילתה  שלכשל ו אותות נאימא עוב הניולעפת סיכון ריקעבו

 .י נגד צדיראש אןוכי וסיולעפת ןוכי ס שליםרקפ ראה טוריפ ל.יםיוניצח יםעורימא תוצאהכ

   .ךרע ותריי ניינ דוםח בתותיצ סיכון רקיעב ובהחב נתטומ זו ותילעפ. ותעקשה וץעיי -
 אהר טורילפ .יראש אןוכיוס וקש סיכון םינה םייכזרהמ יםנוכיהס רש כאבנקה  שלורטנוס היפסכ עתקשה -

 .יראש אןוכיוס וקש ןוכיס רקפ

 :  ותחולק יכס נלקתחמו יםירקיע יםיעסק יםפגא ישנ ותעצאמב  פועלבנקה
 תרגמסב .(middle market) יםירחסומ( corporate) יםיעסק ותחולק ול מותילעפ הולכל מ אתכזרהמ יראשא ףאג -

 .קבנ ה שליםיעסק היםפי הסנותילעפ את תזכרהמ יעסק יראש אלקתחמ ת פועלוז

 תיטרפ ות בנקא,ית בימשק - ותחולק הירמגז לכל לות בנקאיותריש ספקמ ,יםפי הסנותעצאמב ,ותקאבנ ףאג -
  .יםטנ קיםעסקו

 תוחולק הול מחט" והמיםפ הכס,ןו ההוקש יחומת בותילעפ הולכלמ  אתזתכרמ הותחולק ינכס קתמחל -
  .ןוהה וקש יילעפו יםיהמוסד ,יםיעסק ה,יםיטרפה

 
 הכרוהוא יתטגרטאס היתכנ התפהוקת 2021 יוליב. 2021-2017 ים לשנשהוב שגיתטגרטס איתכנ תיפ  עלנהל מתבנקה

 ךרענ בנק ה.ותחולק התוגנה הת עלפהי המגכת השלרדב בותוודא הי ואונהרוהק רמשב עקר  על,פתנוס חתא לשנה
 .ותוקבעה יםשנה שמח לשהדח יתטגרטאס יתכנלת

 . יפסכה חובד נהלהוהה ןוירוטרקיהד חובד יתטגרטאסה יתכנהת רקפ אהר שאובנ טוריפל
 
 יוינש  וחלדהיובמ יהשנת חובד ןוכי הסירמו גלתטב רתסגבמ חבהר בהיםטרופ מנםי בגןוכיהס כתרעוה יםונכי הסללכ
 או/ו יותכיהא) ןוכי הסןויאב תרש כא, ההגנהיוו קלושתש ןי ביםוהל מניםונכי הס.יונעבר החו בדותחסיי התיתנתנ

   .זה חובד טרופכמ יםונכיך הססמ מרתגמס בחוו מדיםונכיל הסיפורפו ותייני המדכמס במבהחרהב וצגמ (יותהכמ
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 וולניה יכרוד י הבנקאידגל התאש ןוכיהס ילפורפ רותיא
 תויכוזיר ותרבל, יראשהא יונכיס: םינה בהם יםיריקעהכש, יםונכילס פהישחב והומל נקבה שלו ותילעפ ,ילעל רואמכ
 ןוכי סותרבל, יםיולעפת םיונכיס, ותילנז יונכיס, יתיברה סיכון וינה בהם ירקיעה רשכא ,וקש יונכיס (,יםווול משק יפענ)
 סיכון, יטפשמ סיכון, גיהטרטאס סיכון, הון בנתהל רואיסו ותיצ סיכון ,עיד המותיוגולכנט ןוכי וסעדי מחתטואב ריביס
 .יםודל מןוכיוס ןיטיונמ
 םייד תפקי בעלוא נהלהה ירחב ייד על יםוהלמנ יםיריקעה יםונכיהס כל .יידת מוינה נקב ה שלןוכי הסןויאב ת,ללככ
, יראשא יונכיס ןיבג .ןוכי הסןויאב ת את,רית הןיב ,עוב שקיודעיי ותיינ מדךסממ רתגמס בוהל מנןוכיס כל. יםריכב
 תרגמסב. אזלב של 1 ךבנד ותראוה תרגמסב הון ותלימלה תירוטולרג שהירד יימתק, יםיולעפת יםונכיוס וקש יונכיס

 ןוכיס יוקדמ יויהז של יקעממ ךיתהל עצמב בנקהICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process )-ה ךיתהל
 ןיבג לימהשמ הון קצאתה עתצמתב ךרוהצ ידתבמ. ןושראה ךדבהנ רתגמסב יםוהמזה ןוכיהס יוקדמ רוואתג יםפנוס

 .יםונכיסה יותת יםונכיהס רית ןיבג ספתונ הון והקצאת 1 ךנדב יונכיס
 לויצנ, בנקב ותיוחמתה חופיט תוך ,ועבשנק יםיטגרטאסה יםעדיה השגתל ונתוכמ בנקה של יםונכיהס ולניה ותיינמד
 חוויוד רתויקב, הרבק, ולניה יוננגנמ של ומםיק ועל ורשושא ןוכיהס ותרמ על רהישמ תוך, ודלוג ןוולמג ותונריתה

 .יםותנא
 םוע יםבנקה על חפקהמ ייד על עהבשנק יתרוטולרגה רתגמסה עם חדא בקנה ולהע נקבה של לתולכה ןוכיהס תפיסת

 תנטומה יתקאבנ ותילעפ כלל כי ןוריקעה על תושתתהמ, אזלב דתעו של )Sound Practices-ה) יםחנהמ ותונרקעה
, רתויקוב רהקב יגלעמ, הפישחה ףקיה רתדוהג מתיחלת ותבלמג, סיכון ןויאבות ותיינמד: ויניפוויא ורוגדי סיכון ובהחב
 . תובלומק מידה ותאמ פי על ויעל חוויוד וידתמד, חוורה ותכימל ןונגנומ חוויד יכרעמ
 
  ידיגאתה לשממה הנבמ

 תרויקוב רהבק, חויקפ, הטישל יוננגנמ של ותהנא יתתשת ותעצאמב בנקב יםעבצמת רתםובק יםונכיהס ולניה
 ההגנה קו, וולניהו ןוכיהס רתייצ על יםראחאה יםיימשמק ןושארה ההגנה קו: הגנה קווי שהושל ותעצאמב יםשמויומ

 הההגנ קוו יטפש המוץעייוה חשב הףאג, ותיותל ילתהב ותי הצידתחיו יםונכי סולניהל הלקחמה ימתישמק יהשנ
 .יתוניצחוה יתימהפנ רתוקיהב ךרעמ יםיימשמק ישיהשל

 תרגמסול יםונכי הסולניה יתינקצופ לותירחא בשאו נ,נק הב"לכ למנףופכ גל סןורוד -( CRO) ישרא היםונכיהס נהלמ
 .וולכ ןורגב האחורל פהיהמק יםונכיל הסוניה

  שליםונכיל הסוניה ותיוילעפ  אתים להשלדהי תפקרש איםונכי סולניה ללקהחמ השאר במדוע ישארה יםונכיל הסמנה
 לוניה ,ותתשומ הותות נארו אתג,יםונכיהס ולניה לודהעבה רתגמס  שלףטוש חויתפו קהוחז ת,ןוכנ תךו ת,יםסקע הוק

  .חוויוד ןוכידת הסי מד,םיעסק היוו ק שליםונכיהס
 תי הפנימפהיכ והאעי" ניינ בדיתהפנימ פהיכ האוםח תואת יראש איונכי סכתרע לה היחידה אתוםיכ לתולכ לקהחמה

 יראש איונכי סרתובק ותליונז וקש יונכי סרתבק וכן יתסקע ותיכש והמיםיולעפ תיםונכי סולניה. יתכלכל ותרח תיינבד
 תוינקצופ ןינ הותידחי ה.אם הרת בחביםונכי סולניה להיבטחה מלקח יםוומה ה,ותידחיה ינהל מייד  עלותעצמתב

 תופישח ה עלויהל תילתבו יתמאעצ יםונכי סרת בקותעצומב ןוירוטרקי הדרו"י לותפופכ הותיותל-ילת בותימאעצ
 .אמהת בה,יראש איונכי וסותילונז קוש יונכיס ,יםיולעפ תיםונכיסל

 יםונכי הסולניה ותיינ מדיכסממ  אתרתגמאתו יםונש הותיינ מדיכסמ משויב ג אתילהוב מיםונכי סולניה ללקהחמה
 תרבח עוי בס,יםיותכיוא יםיות כמיםכלו ותיוגולודמת חתתפ מ,ןכ ו כמ.ןוכי סנהל מכל לש ותירחא ביםונ הנתיםרחאה

 ת עוסק,םותירחשבא ןוכי הסולניה לרוש הקלכ ביםונכי הסיטלובנ כתתומ ,יםונכי לספהישח הידתמדו יוזיהל ,האם
 . יםונש היםונכילס בנקה ותפישחל חסיב חוויוד חויתנ ,תורבבק

 תולצהמ שתמגב ,ןושארה ובק רהקהב ירמוג של רההבק ותייבטאפק כתרעה של ךילתה עתבצמ קהמחלה, ףנוסב
 הרק בעתצבמ, יראשהא וםחבת ותיותל ילתב עתד ותוח ותנתנ, ןוכילס ןויאבלת חסיב ותרבל יםונכיס ולניה יחומבת
 .ודעו ןו ההותימ הלרתישמ על
 תוירחא רתגמסב .311 ןיתק יקאבנ והלנ וםשיימ לקחכ ישארה יםונכיהס נהללמ ףופכ, יראשא יונכיס ולניה וםחת
 תועדווה ר"ויכ ישאר היםונכיהס נהל משמשמ, תושרפוהה יםוגויהס ותותנא עתי קבעל יםונכיס ולניהל לקהחמה
 יוצתקב יראשא יונכיס ולניהל וםרופ סכנמת ,ףסובנ .להעמו נקהב ל"כמנ ותשארב ותדעווה טעמל, יםייתיעב ותובחל

 ישראה יםונכיהס נהלמ וניה וםרופה ר"יו. יכנרהצ יראשהא ןוכיס זה ללכוב יםונשה יראשהא יונכיס חויתבנ תמקדהמ
 . בנק הייגנצ וכן  האםרת חבשל יתהבנקאו יתעסקה ותיבטחה ייגנצ ,רית הןי ב,בו יםפתתשומ יוצתהקב

 תיהפנימ פהיכ הא עלנהוממכ ןכו יתעסק ותיכשוהמ יםיולעפת יםונכיס נהלכמ  גםןכהמ ישארה יםונכיהס נהלמ
 .יתלככל ותרח תיינוד ךרע ותרייבנ
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  : הםבנק ביםונכיהס ולניה ם עליפסו הניםראחאה
 

 .בנק ה"לכ מנ,טלייט יאלר גברמ ייד על יםוהל מניםייננספ היםונכיהס
  .יראשא ףאג שרא ,לת עוזיאיונר גב' ייד ם עליוהל מניראש איונכיס
 .ותחולק יסכונ ותבנקא ףג אשאר, ןרויסנקנ ריסיא גב' ייד ם עליוהל מניטגרטאס הןוכי והסןיטיונן המוכיס

 .קבנ ה שליתטפשהמ עצתוי ה,ןוימנ-יונלק אוהח ד"עו ייד  עליםוהל מניםיטפשם המיונכיהס
 תא ל מנה, יוצתהקב ישרא הותי הצןיכקצ ויד תפקרתגמסב רשא ,יםונברי בריאמ ר מייד  עליםוהל מנותי הציונכיס     

 לע ונהממה Responsible Officer -כ ןכה מהוא ,ןכ ו כמ.ותלו גביוצח יםונכי וסרורט ןו מימרוואיס ןו הבנת הלרו איסיונכיס
  .ותיטרפה נה על הגוםחת  גם נמצאוותירחא חתות QI- הכםוהס CRS -וה ATCFA  הותראו הוםשיי

 

      
      
  

    ."מע בינסינפ ולעפות ובשחמ - ףת מ"לכ מנ,שו קדריפו ארמ ייד על 2021 ילרפבא 6 וםי מם החליוהלמנ  IT- היונכיס
 .ו מקומממלאתו ףמת "לכ למנמשנה ,ןובנ לריסי א גב'ייד ו עלוהל נ,זה וםי לעדו נהש הלתיחתמ
  .עידמ חתטואב ריבינת הסג הנהל מ,ג פלעשו יהרמ ייד ם עליוהל מנריביי הסונכיס
 ירבח יע"ו ללוכ היעסק הולניהמה לקחכ  הםף איםחוקפמו יםוהלמנ יקהחקו ציהולרג יונכי סמתוגכד יםפנוס יםונכיס

 ם.ותירחא לןו הנתוםחבת יםפסו נרהש מישאוונ נהלההה
 

 תייוגולודמת בסיס ועל בנקה ותיינמד על סתהמתבס ןוירוטרקיבד עהנקבש ותיינמד פי על עבצמת יםונכיהס ולניה
 קבנה ל"כלמנ ףופכ ישראה יםונכיסה נהלמ. בנקב ותילעפה של חדויהמ יפולא לב מתיש תוך ,יתוצתקב יכוןס ולניה
 .יוצתהקב ישארה יםונכיהס נהלמ ייד על יתעומקצ חהונומ
 תושמ להתמובהבתג רק ולא ןוכי לספהישח הול מ אלזמהויו ותייבטפרואק לרהיחת ךו תיםונכי הס אתנהל מבנקה
 או היהם אליםיותהמה יםונכי הס שלרוטיונ ודעי ת,כהרע ה,יו זיה שליםכשמתמ יםכיתהל יםי מקבנק ה.לבדב יםונכיס
 .יתיבטאפק רהובצ יםוהלנ ומיםוהמז ,הפישח יימת קלםו מיםיותהמה יםונכי הסיכ עת הכל חיטלהב  מנת על,ףושח
 .ו שליתונ ההותות הנאכתרע בהוד יסןאב יידתאג המשל במאהור בנקה

, ועמטמ ותעדוו, ןוירוטרקיהד ייד על, ריתה בין, יםשענ קבנב יםונכיהס לוניה ותותנא על רהקוהב חויקפה, טהיהשל
 :ןהלל טרופכמ, יםונשה ןוכיהס ימוחתב נהלהה ותעדוו נהלההה

 םניויכהס ניהול ותיוגסלו יועדותו ןוריוקטרדיה יחסותתיה
 יתיטגרטאס את והומת ןוירוטרקיהד. תייננספה וותיתנולא יהבנקא דיהתאג יעסקל תוירחבא שאונ ןוירוטרקיהד
 :ןלהל טרופכמ ןוכיהס ןויאבת ותרבל, לתולכה ןוכיהס

 .בנקה של גיהטרטאסה את והומת ויותעדוו ו/או בנקה ןוירוטרקיד .א
 םיונכיהס ולניה ותיינמד את פהותק לחתאו יתהשנת ודהעבה יתכנת את נהשל חתא רשאומ דן בנקה ןוירוטרקיד .ב

 תורותק ןוכיהס ותרמסג, ללוכה ןוכיהס ןויאבת את, ריתה בין, ותללוכה, יםונשה יםיותהמה ןוכיהס יחומבת
 על חווידו רהקב, דהימד, ולניהל יםטרדטנס יבמצ וכן יםונשה יםרזבמגו ותילעפה יומחבת ותרתוהמ פהישחה
 יםונכילס פהישחה ותיינמד את ויותעדוו ו/או ןוירוטרקיהד יםתאמ, תזא רתגמסב. יםונשה יםונכילס פהישחה
 .בנקה של ותילעפה יבתולסב יםייננספה יםוקושב ותרוולתמ יםיוינשל יםונשה

, ותשדח ותפישח רויצל יםול העליםיותמה יםשחד יםרוצומ ותשדח ותיוילעפ רשאמ ויותעדוו ו/או בנקה ןוירוטרקיד .ג
 ינוכיס על ויהתל ילתב רהבק עבצול ודלמד, נהלל בנקה לתוכי את ןכו רתוצי תוילעפשה ןוכיהס ינתחב תוך

 .ותילעפה
 קבנה ותפישח על יונערב חוויד לתמקב עדהווה .יםונכי סולניהו יראשא דתעו לתעופ ןוירוטרקיהד ודתעב רתגמסב .ד

 תעצמב העדווה, ףנוסב. ןוירוטרקיהד עבשק ותבלבמגו ותירוטולרג ותבלבמג בנקה תידעמ על וכן יםונשה יםונכילס
 יםונכי הסךסמ מ,רית הןי ב,ןו נדעדהווב .בנקב יםונכיהס רתובק ולניה ךרעמ ותייבטאפקו ותותנא של ינהחב
  .יונעברה

 תרויק ב,יראשא:  שליםשאובנ נהשב יםעמפ רפמס תונסכמתה ותפנוס תועדו תופועל ןוירוטרקיהד ודתעב רתגמסב  .ה
 .ולותגמ

 תרויק הבותילעפ ת עלחמפק רתויק הבעדתו .ןוירוטרקיהד  שלרתויק הבעדתו כנסתת מןוערבל חתא ותחפ ל,ללככ .ו
 רקהמב  שלותיוכסמוה יוינ המכתב רושי א,יימ פנר מבקיוינ מ:ילגב ןוירוטרקי לדלצה המותרב לבנק ה שליתהפנימ
 תרויק הב שלודהעב היתכנ תוםשיי רחא מעקב עתצ מבדהעוו ה.יתימ הפנרתויקהב  שלודהעב היתכנות יהפנימ
 ןוחשב הרואה ודתעב  עלחתקפמ, יהפנימ רק המב שליםרחא יםחוויובד יםיות מהרתויק בותחובד ודנה יתהפנימ

 .ודעו רקהמב
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 ניםוכהסי וליהנ ותסוגיל הלהההנ ייחסותהת
 הפישחה ותבלבמג עמידה ךוות ענקבש ןוכיהס ןובלתיא בהתאם בנקה יחוור אתשלה יתראחא בנקה לתהנה
 ותטהחל עויצלב יתראחא להההנה .קבנה של יתיומ וםיה ותילעפה ולניהל זו רתגמסוב ויעסק וםידוק יםונכילס
 על ורשושא יפכ ,ןוכיהס ןויאבת רתגמסב בנקה ותיינמד וםשייו יתטגרטאסה יתכנתה עויצב ותרבל ,ןוירוטרקיהד
 .ןוירוטרקיהד ייד

 םינהלומ נהלההה ירבח ותפשתתבה ,ל"כהמנ ותשארב יםייננספ יםונכי סולניהו ותיל נזתעדו נסתכמת עובשב עםפ א.
, וץח עבטובמ יםקלשב ותילהנז צבבמ יםיולניה יםחוויד ךסמ על ודנה ,ישארה יםונכיהס נהלמ גם יהםינב, יםריכב

 .םישחד יםרוצבמו יםינסינפה יםוקושב ותייננספה ותיוחתפהתב (,בנקה של יתיבר הןוכי סותרב)ל וקשה ןוכיבס
 תרקוב ולניה וםחבת יםשאונ ןוובמג, ריתה בין, הודנ עושבב עםפ כנסתמת ל"כהמנ ותשארב נקהב לתהנה  .ב

 תוחוד יצאממב, יונעברה יםונכיהס ךסמבמ, יםונשה יםונכיהס לוניהל ותיינמד יכממס ותרבל, יםונשה יםונכיהס
 םישחד יםכיתהל/יםרצומ, ICAAP-ה ךסממ, ןויצק ישיחרת, ותונש ותיכנבת ותהתקדמ טוסטס, לשכ יעוריא, רתויקב
  .ותונשה ויותעדוו ןוירוטרקילד תיהולצהמ רהיעבמ נהלההה. ודעו

 .יראשא ישוידחבו ותשחד יראשא ותשבבק ודנה שדוחב עםפ ותחפל כנסתמת ל"כהמנ ותשראב יראשא עדתו ג.
 תוירכזמ הותיוחפת בהת,רית הןי ב,ןוד יםיעו בשבעםפ כנס מת"לכ המנותשרא בותיויביחוהת יםנכס לוניה תוו צ .ד

 םייננספ היםונכי לסהפישחה תובל במג,וראק המוםחת בותיחזהתו ותיוחפתההת רו לאנקבב ותייננספה ותפישחב
  .ורטנוס היק תותחתפהתוב ותשחד ותיוילעפ לכניסהב

 ירבח ותפתתשובה צהוהקב ל"כמנ ותשראב ר(יביסה  הגנתללוכ) יםיולעפת יםונכיס ולניהל יוצתהקב וםרופה .ד
 ףטוש מעקב יםיומק ןועברל חתא ותחפל כנסמת, וצה הקב שליםונכי הסינהלומ ותבנה ותרחב לי"כמנ, הנהלהה
 ותולעפה על ןכו יםונשה יםונכיהס ירקס יממצא על ססבהתב ריתה בין, יםיולעפת יםונכילס פהישחה מצב על
 תעימנ שאובנ וםרופכ גם שמשמ וםרופה. אלה ותפישח רועזלמ, ותבנה ותרוחב ותונשה ותידחיה ייד על ותטננקה
 .ותונאוה ותילעמ יונכיס

 ותיבטחה ישרא ותפתשתובה האם רתבח "לכ מנותשארב ע(י" ניינ בדית פנימפהיכ אותרב)ל ותי צוםרופ  ה.
 סכנמת ,עי" ניינ בדיתנהל מפהיכ א עלונהממ ה,ישאר היםונכיהס נהל ומבנקה "לכ מנ,ם הארתבחב יםכרעוהמ

 .ןועברל חתא
 העדו ה.יםונכי סולניה לקהמחל הנהל ומיראש אף אגלת מנהותפ ובהשתת"לכ המנתושאר ביםייתיע בותובח עדתו  .ז

 .יםייתיעב ותובח ןי בגיראשא יפסדה לותשרפ העויצ בן עלוירוטרקי לדיצהממל
 .ותםילעפ וםח בתיםונש יםריכ ביםרמווג נהלה ההירבח ותשאר ב,יםונש היםפ באגותעדו ותייממתק ,ףנוסב 

 
 יתמהפנירת ויק הבונקצייתפ

 את, הטהמ ותידחיוב יםפיבסנ ויד על ותעצוהמב ותרויקהב רתמסגב ךירעמ, בנקה של יתהפנימ רתויקהב ךרעמ 
 לוניה יטיבבה ןוירוטרקיהד ותטהחל של בפועל ןעויצב ואת ותיינהמד וםשיי את, צהובקב יםונכיהס ולניה ךיתהל
 םיוגהנה רההבק יכיתהל ותכיוא ותייבטאפק ואת אמהההת ידתמ את ךירעמ אוה, ףסובנ. יםונשה יםונכיהס

 הרטבמ, בנקב יםימתקה יהשנת ICAAP-ה ךיתהל על ויהתל ילתהב רהיהסק את עצבמ ךרעהמ, כן וכמ. וצהבקב
 .םיבנקה על חויקפה ותשירלד ואמתוהת בו יםוצגהמ יםונהנת ותלמשו ותמהימנ את ןוחלבו ךיתהלה את רגלאת

 הדועב יתכנות יםשנ חמש עד עברא של פהולתק יתשנת-רב ודהעב יתכנת פי על לתעופ יתהפנימ רתויקהב 
 גיהוולודמת על ססתומב ודהעבה יתכנת .בנקה של ותיושיוה ותיוילעפה כל את לתולכה, הממנ רתזהנג יתשנת

 -ה ךסמבמ יוטיב יידל שבאה יפכ יםונכיהס כתרעה את, ריתה בין, ןוחשבב ומביאה יםונכיס כתרעה של יתטתיש
ICAAP םיונשה סיכוןה יוקדמ ותרבל, קבנה ותילעפב ןוכיהס יוקדלמ עגובנ יתהפנימ תרויקהב של ותכרעוה 

 את לתולכ ודהעבה יתכנת. יםיוניצח יםרמוג ייד לעו ידיה על ועוצשב ותקודמ ותרויקבב ושהועל יםממצאול
 .רתקוהמב ותילעפה/ותשיה של ןוכיהס רמתל אמההתב רתויקהב עויצלב ותריהתד ואת ותומשהת הקצאת

, ותקאבנה דתופק, יתימהפנ רתויקהב וקח ותרבל, ותונשה וקחה ותשירד פי על עתצומב יתימהפנ רתויקהב ודתעב 
, ריתה בין רהימסד) 307 ןיתק יבנקא ולניה ראתוה תורבל ויותיחוהנ יםבנקה על חקפהמ ותראוה, ותהבנקא כללי
 םיירוטולרג יםפוג של ותיחנה ,(ריעבלה יהשעל יםחוויוהד דתהועב ותטיש, ותהילעפ ףיקה, ציהקונפה יידתפק את

 .יםיפנימ יםרקלמב יתולמעה כהשהל ייד על ועבשנק יםבלומק יםיעומקצ יםקנלת בהתאם וכן, יםרחא
 תנהלה ירולחב ל"כמנל יםשוגומ ינתש חוויוד ישנת-יחצ חוויד יםללוכ יתהפנימ רתוקיהב של יםיופתהתק יםחוויהד 

 .ןוירוטרקיהד ר"ויול רתויקהב דתעו ירחבל, בנקה
, ןוכנהת וללמ ודהעבה יתכנת עויצב רבדב חוויד יםללוכ יתהפנימ רתויקהב של ישנתה חוויוהד ישנת-יחצה חוויהד 

 םייויקהל ןויקת רחא קבעהמ יממצא רבדב חוויד, חתווהמד פהובתק ושהופצ רתויקהב ותחוד כל של ימהשר
 של כהרעה ישנתה חוויובד רתויקהב ותחובד ושהועל יםיותהמה יםממצאמה יתמצות רתויקהב ותחומד יםולעה

 .תיהפנימ רהקהב ותייבטאפק
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  ןוכהסי תורבת של פהואכי גבלהה, רתותקש ךרולצ ערוצים

 וםשייל ולעפל יםיעוהמקצ יםרמולג יםרשפמא היםיטבנ רליםיולעפ תיםנהל ליםרגמות מיםיודעי התויינמדה יכסממ
  .ותיינהמד

 ןינה ותיטוהס ותיגרחב ולפיטה. חוויד יפוס ותבלמג וענקב ותיטבנ לרלובהתאם ןוכיהס ןואבית רוגדה ותיינמדה כיסממב
, ןוכיהס ןויאבמת ותיטוהס ותיגרחל יתחוויד יתתשת יימתתקמ. ותיינבמד עבשנק יםמתאה ותיוכסמה רגדלמ בהתאם

 .ויותעדוו ןוירוטרקיד או/ו נהלהלה, יםפגאה ישארל יםחוויד ריתה בין
 םיודדעמה יםיצרותמ ותנהגהת ותרמונ וםשייב" הטון את עובק"ה ףוהג וינה ןוירוטרקיהד - לםוה יאת ודק עתיקב

 סוביסוב רהשוי יםמקדמה ידתאג יכרעו יםיעומקצ יםטרטנדס עתיבקב, יםרגהד כלב יתראחוא יתעומקצ ותהתנהג
 ריתה בין, ותיהפנימ ותרקבה של ןותיבשח את יםרגהד כלב יםובדע יבפנ יגהומצ שהיהמדג יתונרגא יםפנ ותרבת
 .לםוה יאת ודק עתיקב ותעצאמב

 םייוצת קביםיעו מקציםומרופו ותכר הדןוומג ביםפתמשת יםונכי סולניה וליהלנ לקהחמה ישאנ - םירומופו ותכרהד
 .יםונכיהס ותרבת כיפתא ליםרושהק

 

  יםונכיס תדדילמ תכורעמה של םקרייהעי יםינפיאהמו יקףהה
 ףטוש מעקבו ןוכי הסשל דהי מדותרשפמא הותונש תויוגולודובמת ותכרע במןוכי סכל בעבצ מתיםונכי הסולניה

 אלה ותיוגולודומת ותכרעמ ,ללככ .בנק ה שלןוכי הסליפורפ לעוגבנ ףטוש עיד מנהלהולה ןוירוטרקי לדותספקמו
 םייטונו רלןוכי סיכוזיר יו בזיהותעיימס ךרו הציפלו יםסקע יוו קיפ  עלןוכי סימדד ובשיחו ותפישחה מתיכ סותרשפאמ
 תעפשה תופמשקו ןויצ קישיחרת חוית נותרשפא מ,ותלב מגתרפ ה שליםרק מ עלותעירמתו ותזהמ ,יםוו מתהיםונכיוס
 קויוד ותלמש את חיטלהב נתמ על .יםונש יםחומבת יםלודמ על תתתשומ בנקה ותילעפ .ןוכי סתתחפוה רויד גותולעפ

 תועלפה יםודלמ ףויקתו תוילונז וקש יונכי סולניהל יחידהה ותעצאמב ויהתל ילתב ףויקת ודתעב עבצמ בנקה, יםונהנת
  .וקש יונכיס רקפב טרופכמ  האםרתבחב יםונכיס ולניהל יבהטחב
 
  ניםוכיהס על עדהמי חיווד ךליהת
 יםונכיהס ןיבג יםחוויד. יםונשה ותיינהמד יכסמבמ וגנתעמה, ההגנה קווי וחברל פהענ יתחוויד יתתשת יימתק בנקב
 ירקפ ראה חבהרהל. יםחווהמד יםשאוהנ ותיטונולרל אםבהת ותונשה ויותעדוו ןוירוטקריד, הנהללה יםשגומ יםונשה

 .זה חובד יםונכיהס
 הדעווה, בנקה לתהנה יבפנ וצגמ ךסמהמ. יםונכיס ולניהל קהמחלה ייד על בנק השל יםונכיס ךסממ כתבנ ןועבר יידמ
 .בנקה ןוירוטרקיוד יםונכיס ולניהל
 ןוכיהס רמתב יםצאממה טוריפ תוך ,ויותולעפ רתגמסב בנקה ףושח יהםשאל יםונכיהס את יגמצ יםונכיהס ךסממ
 .ועוצשב ןויצהק ישיחרת ותוצאת את וכן יםונכימפת הס ,לע היעדי בעמידה ,יפיספצה

. יםונכיהס ולניה תוכיוא ותייבטאפק ועל בנקב יםונכיהס ולניה מצב על ישראה יםונכיהס נהלמ רתיסק וצגתמ ךסמבמ
 יםכיבתהל קהמחלה ולפיט ןכו ןוכיהס ותכרעוה יםונשה יםונכילס חסיב ןוכיהס ןויאבבת עמידה בו ותרנסק, כן וכמ
 .יטונוהרל ןועברב בנקוה לקהחמה ייד על וטננקש ותחדוימ ותולעפו יםונשה יםונכיהס יוגבס יםירכזמ
 

  יצוןק ניחבמ
 את ותלמנ ןיתנ הז כללבו יםונשה ותיינמדה יכסמבמ יםעוטמשמ יפכ יםיודחייה יםונכילס ןויצק ישיחרת ןוומג בנקל

 םיפענל, יםולגד יםוול ותוצלקבו יםוולל ןויצק ישיחרת יםעוצמב יראשא יונכיס וםחבת: םיהבא יםירקיעה יםשיחרהת
 תוצאהכ ןוגהה יוושב יקהחשל ןויצק ישיחרת יםעוצמב םיייננספה יםונכיהס וםחבת. ורקמא יתנא רתמחולה יםירכזמ
  .ודעו יםונשה םייסנניפה ןוכיהס ירמובג יםיוינשמ
 .ישנת-לתהת ןוהה ןוכנת יפל ןוהה יחסי את ןחווב יתונ ההותות הנאינתחלב ןויצ קישיחר תוהומת יישם מבנקה

 ,ר(חמס ליק הת עלןוה י הבנקאיק הת עלן )הוקש היונכי סוםחבת יםיטליסוה ןויצק ישיחר ת,רית הןי ב,ללוכ והוהמת
 לש ותשממהת יםלבש מיםשיחרתה .ודעו יולעפת, ןיטיונמ, גיהטרטאס, ותיצ, ןו הבנת הלרויס א,יראשאוה ותילהנז

 םישיחרת ,יםירוט היסיםשיחר ת,תושירג יחויתנ ם עליססבמת בנק הילעפשמ יםשיחר הת.יתזמנ ו ב ןוכי סיקדו מרפסמ
 לוניה לעדהוו ל,נהלה להותחוו מדלהםש ותעמש והמםישיחר התותוצא ת.יםיכלכל-ורקמא יםשיחרות יםיטותפיה
 של ותירשפא ותעפשה יוטיב יידל וובאה זו רתגמסוב 2020 ךבמהל וכנודע ןויצהק ישיחרת .ןוירוטרקיולד יםונכיס
 .רבשמה ותחתפתולה יפולא בהתאם יםיטונוהרל ןוכיהס יוקדמ יופיומ יוזיה תוך, ונהרוהק רבשמ
 ןוכיהס יוקדובמ בנקה של ותיוילעפה ללכב יםלומהג םיונכיהס ולניהול יופילמ יםמשל יכל יםוומה ןויצהק ישיחרת

 הנהלה ותיכנת בנקל. ותטהחל לתוקב שהולחה ותודנק רויתלא כלי יםוומה יהםותוצאות יםשיחרתה. מהם יםרזהנג



 17|  2021שנת ל המפורט הסיכונים דוח

  בסיס עלןויצ קןח מבשבחמ בנק ה,ףנוסב. יםונש יםעצאמ טתינק ותעבאמצ ןויצהק ישיחרת עם ותודדלהתמ
 .ותיטונוהרל ותבלגל המע מנםיה יםשיחרת הכל בןו ההיחסי .נק הבותילעפ ליםיודחי יםרטרמפ
 
  ניםכויהס של התחפה
, ותחולקמ ותונחטיב לתקב: ותלמנ ןיתנ ריתה ןיוב, יםונכיס יתחפולה רלגד ועדושנ ותונש ותולעפב שושימ שהוע בנקה
 םינכסה יקת על רוידג תוולעפ עצמב בנקה ףנוסב. ודעו ןוכי סייתחפמ יםהסכמ על חתימה, יםכסנ ודעביש

 םע רוצוי להיםיושעש םיזקהנ חתתפהב יםעיימסה יםונש יםחוטיב בנקל. וקש יונכיס טנתלהק ותיויביחוההת
 .ים הבאםירקפ ביםי קזה שאובנ ףנוס טוריפ. יםונש יםונכי סותשממהת

 הודעב ותיכנת, חוויד ךרעמ, חויקפו רהבק יוננגנמ, יםידתפק רתוהגד ותיינמד יכסממ של לםש ךרעמ בנקל ףנוסב
 .יםונכיהס ולניה של ותייבטאפקה חתטלהב פהיכוא
 די התאגףושח להם יםונכי הסכלש אתודושמ יםונכי הסולניה יתינקצופ ודתעב ביוטי בייד ל באהיםונכיהס חתתפה

 ולניהל לקהחהמ .יתטליסו היהרא רתגמס בןוירוטרקי לדותוצג ומותיטבנהרל ותידחי הייד  עלותכיא יםוהל מניהבנקא
 ווהשז ןוכי הסיוקד מ עלןויצ קישיחר תיצהר מ, ICAAP - הךי תהלרתמסג בןוכי הסיוקד מללכ את זהה מיםונכיס
; יםירכזמ סיכון יוקדמ ףטוש ןפובא כהירעמו רתטמנ ך;רו הצידת במןוה ומקצה בנק השל יתונ ההותות הנאאת בוחנתו

 ,בנקה רוחב ליםודל מפתקמת ת;וילעפ ביםלומ הגיםונכי הסאת בוחנתו בנק ביםשחד יםרוצולמ יםכילתהל פהותש
 יכרע קדמתשמ יתונרג אתורבת וקחיז לאגתו דות;ר הבקותייבטאפק  ואתןושאר הו בקיםונכי הסולניה את רתגמאת

  .יםובדעה רב בקותיצ
 

  יםונהסיכ לוהני שלני והארגה המבנ
 
 בנק ביםונכיהס ולניה  של ההגנהיוו קיםשרת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 םינוכיסה לוהינ תוברת
 תיכנעדו יתטבי מיקהטרקפ בשושימו ןית אייד תאגממשל  על מושתתתבנק ה שלו ותפיסתיםונכי הסולניה ותרבת
 תוידחי היכרלצ  בהתאםותשרד הנותאמהת העויצוב ןוכי סונתוכו מיתונרגא ותרב ת,חבהר היירא ,יםונכי הסולניהל
 טלו נ,יתעסקה וותנהל התרתגמסב יכ יםחיטמב בנק ביםונכיסה ולניה יכיותהל יידתאגה משלמה .ןניהייפא ומותיעסקה
 או היהם אליםונכי הסשל ותםשמתמ הותרשפ א אתוםינימ למצם ומצמו שלןוכי הסןויאבתל בהתאם יםונכי סבנקה
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 ןיב, וומצא( 310) יםונכיס ולניה שאובנו (301) ןוירוטרקיהד דתועב שאובנ ןיתק יבנקא וליהנ תוראוה רתגמסב .ףושח
 . יםונכיהס ולניהו יידהתאג משלהמ וםחתב באזל ותונרקע, ריתה

 ןו היעדי רתדהג  ועלינקא הבידתאג הףושח יהם אליםונכיהס כנגד ןו התהקצא  שלןורקע  עלססתו מב,לאז בתפיסת
 .ו שלןוכיי הסנכס ןילב בנק הןו הןי ב,יימלינ מחסי ותרבל ,ותילעפ היפיק ה אתיםיבכתק המבנ השל

 ותרבות ולניה  שליידתאג המשללמ ית תשתוהוהמה ,יםונכי הסולניה  שלייד התאגלשמהמ ותנורעק ךסמ מבנקל
 םיועלפ היםונש היםפוג היםרדוג מךסממ ב.לראשי קבנ ותיחוהנ באזל ותונרעק תא אמתו הת,בנק ביםונכיהס
 תוכסמ ה,תומיש והמיםדי התפקוקת חלןכו יםונכי הסולניה  שליםיוד היסיםכי התהל,יםונכי סולניה ותימשבמ
 לע חדא כל יםראחא היםפהאג ישארו נהלההה ירחב ,להנה הה,ןוירוטרקיהד רמת מיםונשה יםורגנ הא שלותירחוהא

 תועצאמ ביושם מךסמ המ.תי הפנימרתויקוהב יםונכי סולניה רתובק םיונכי הסולניה יפו ג,ותםילעפ יחומ שבתיםונכיס
 .ותונש הותידחי הינהלו יםיטונוהרל ותיינהמד יכסממ ,ןוירוטרקי הדוהלנ

 
 דח אבקנה ולהע בנק הלש יםונכי הסולניה  ותפיסתיםונכי הסולניה ותרבת - קבבנ ניםכוי הסולהי נ שלדיסו כיליהת

 ןיומל גיחסי י בעליםונכיס ולניה  שלוד יסיכי תהלוםשיי יבהכת ומיםבנק ה עלחפק המייד  עלעהב שנקרתגמס העם
 תויעסק ןינשא ותידחיו תויעסק ותידחי ,הנהל הה,ןוירוטרקי הדלהם יםפתוש רש א,ןלהל טרופ כמ,יהםינ ביםוקהד
  :בנק ביםונכיל הסוניה ותמשימ ולכל למ בסיסיםוון מהלהל יםטרופמ היבה הליכי תהל.בנקב
 
 יםונכילס פהישח ותבל מגוהקצאת ןוכי לסןויאב התשויבג. 

 ולמ אל יםונכיס נהלול ולטיל בנקה של לתוכיה כתרעה בסיס על בנקה הון ותותנא או ותלימה של יתצמע כהרעה 
 . נקהב של יםינזמה ןוהה ותרומק

 ןו ההןוכנות ןו ההיעדי עתיקב. 

 ןוכיל הסוניה לותיינמד עתיקב. 

 ןוכיל הסוניה לותיינל המדש וםשיי. 
 תידובמ ודעו יםנוש יםודלמ, יםונכיס ולניה יכיתהל, יםונש סיכון יוקדמ, ןוכיהס ןויאבת: ריתה בין, וחנבנ רמשבה ךבמהל    

 רבשלמ ותונש ותאמתה ועוצב שרהנד
 

 תרגמסב בנקה ייד על עבצשמת ימאעצ ךיתהל וינה - (ICAAP -ה) ןההו תתואונ/תימוהל של תעצמי הכרעה ךליהת
 תיונהה ותותהנא כתרעה .בנקב יםונכיהס ולניה של יבההל יכיתהלל הבסיס את והוומה אזלב של יהשנ ךנדבה

 םיונכילס בנקה של לתולכה פהישחה ולמ אל, ותנא וינה בנקה הון האם ךירעלה - רתהטומ ישנת יסבס על עתצמתב
  .ןו ההידעי יםענקב ךיתהל מהרתכנגז. דיעת יפנ פהוצ ראיהוב והובה -

 .רמשבה של ותירשפהא ותעפשהה את יוטיב יידל איהב ,1202 יוניב 30-ה יונלנת עצושב ןורחהא ICAAP-ה ךיתהל
 .ילע לןויצ קיחנב מקתפס בטרופכמ יתונ ההותות הנאינתחלב ןויצ קישיחר תוהומת יישם מבנקה
 
  - קנבה בהון מושיםיהש נוןכתמ קחלכ ניםכוילס הפיחש תלובגמ תאצקהו יכוןלס יאבוןתה בושגי
 שויבלג ןו ההיעדי לרתמסגו יםונכיהס ולניה ותיינמד עתילקב סיבס והומה ןוכיהס ןויאב ת,יםונכי הסותרבת רתגמסב

 סחיב ותיותכיוא ותיותכמ ותבלמג כתרעממ כברומ ןוכילס ןויאבהת .קבנ ה שלודהעב התויכנות ותיטגרטאס הותיכנהת
 רבשמ ערק על ןחנב ןוכיהס ןויאבת. יםנוכילס ויהרצה הפישחה רמת את בטאמ והוא סיכון כלל יתרשפאה פהישחל

 .ותאמהת ועוצב שרדהנ ידתובמ, הונרוהק
 
 דעי עתיקב. יטגרטאסה ןונכהת ןילב ןוהה ותלימה עדי עתיקב ןיב לבשמ ןוהה ןוכנת - ןההו דיעי תעיבקו ההון נוןכת
 קנהב של ותיביצה חתטהב לשם רשתדהנ ןוהה יתרכ יוזיה, יתונהה ותותנאה כתרעה ותקבעב שתחרתמ ןוהה ותלימה
 ,1202 יוניב 30 יונלנת ICAAP-ה ךימתהל לקחכ וענקבש ןוהה יעדי .ןוכילס בנקה ןואבית רתגמסוב ןוכיהס לתויבוס

 .רבשמה ותעפשהב גם וחשבהת
 
 של יםייבטאפק יםכיתהל של ומםיק את חיטלהב ינהה ןוכיהס ולניה ותיינמד רתטמ -ןכויהס ולהני תניודימ בושגי

 . יםונשה יםונכילס חסיב ועבשנק פהישחה ותבלמגב עמידהה ואת יםונכיס ולניה
 

 תוולעפה רתשרש של עויצהב שלב את ללוכ ותיינהמד של וםשייה ךיתהל - ניםכויהס ולהניל תניודיהמ יישום
 הפישחה של ומדידה כהרעה; בנקה ףושח יהםאל יםיתומהה יםונכיהס יוזיה של כתשממת לתוכי חיטלהב ועדושנ
 יםיידומ יםיתקופת יםחוויד ותרבל ,ותיינהמד ךסממב רדוגכמ חוויד יוננגנמ רתייצ , ועבנקש ותבלהמג ולמ יםונכילס
 . וענקבש ןוכיהס ותבלמגמ גהירח רתרבומת במידה, יםונכיס תתחפלה ותולעפ טתיונק
 
 םירדפנ יםגלעמ בין ןואיז רויצל עדונ יםונכיהס ולניה של יידאגהת משלהמ - ניםכוהסי ולהניב רביםמעוה מיםרגוה

 ולניהו יראשא עדתו, ןוירוטרקיהד את יםללוכ יםונכיהס ולניהב יםרבועמה יםרמוהג. יםונכיהס ולניהב יםרושהק
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 הגנה קו) יםונכיהס יטלונ: יהםינב רשכא, יםונכיהס ולניהב יםרושהק ההגנה קווי לושתש את וכן נהלההה ,יםונכיס
 הפופכה יתהפנימ רתויקוהב( ישנ הגנה קו) יטפשהמ ץועיוה ישארה יונאחשבה, יםונכיהס ולניה יתינקצופ ,(ןושאר

 ןיב, דואג בנקה, יםונכיהס ולניה של יידתאגה ממשלה רתגמסב .(ישישל הגנה קו) יםיוניצח רתויקב יפווג ןוירוטרקילד
 .תוכברומ ותיוילעפ ותרבל, ותונשה ותיהבנקא ותיוילעפב בנהוה ותיחמומ יבעל יםימתאמ עוקצמ ישאנ יוסלג, ריתה

. ריכב רהשמ שאונ ותירחאב וינה, קבנה ףושח יהםאל יםיותמהה יםונכיהסמ דחא כל - ניםכוילס תחריוא תילטנ
 על ותטלומ( חוויוד רוטינ, החתפוה רהבק, כהרעוה מדידה, יוזיה, סיכון לתיטנ) יםונכיהס ולניהל יתונשארה ותירחאה

 םיונכיהס ןייענב ותייבטרפוא ותטהחל בללק יתראחאש אתז היא להההנה .יהבנקא ידגהתא של יםעסקה קווי לתהנה
 ךות יראחא ןפובא ולעפול ןוכילס התשואה בין חסיוה ויותולעפב וםגלה ןוכיהס את ןילהב שרנד יםונכיהס טלונ. לםוניהו

 תיימ ק,תייבטאפק רתושק תולניה מלקחכ ,ילעל רמתואל רעבמ .ותיימהק פהישחה ותבלמג רתגמסב ותטהחל לתקב
 תזאו יתסקעה ותילעפ מהותולעה וכאל ותרבל ,מםעצ בןוכי סותיוג סףילהצו ותזה לבנקב ובדע כל  שליתשי אותירחא
 .כו'ו ונהממ נהל למו א/ו רתויק הבךרע למיונימ אנחווי ד,יםונש יםרומופו תוכרד בהותפתהשת ותעצאמב

 דיומד ולהתגמ ותודא טוריפ .בנק ה שליםונכי הסולניה ת ותפיסיםכרעה  אתאמתו תנקבב ול התגמותיינמד - ולגמת
 .ךשמבה 10 לקח ראה ,ולהתגמ רקפ בעיפומ ןוכיהס
 
 קנבב םסיכוני להוני

 ןאכומ ,וי אלףושח בנקשה יםונכיהס ללכ ול מ אלו שלןוהה ותות נאתוא בנק הותיביצ את חיטלהב בא יםונכיסה ולניה
 .בנק ביבכר מכל  שליםונכי הסולניה ןפו אןיענ בותונרעקוה יםכרע ה שלדהיח אסהיפלת עתרכ המותיבשחה
 רתשרשל וםריתש יידתאג ממשל בנהמ עלו בנקה של תללוכה ותיינוהמד גיהטרטאסה עתיקב על מופקד ןוירוטרקידה
 . יםונכיהס ולניהו יידאגהת משלהמ על חויקפול בנקב יתיבטאפק חויקפ

 לככ ,ןייענ לבתאם ,יםונכי סולניהו ייד תאגמשל מבנה מןייענ ביתצתו הקבותיינ המד אתאמץ מבנק ה שלןוירוטרקיהד
 .תושרד הנותאמבהת ,ותרבחה וקחל 11 ףיע סראתווה בתםוט עם יםיישבמת שהם

 ,ףסובנ .םיונש הותיינהמד יכסממ בןוגעמש יפכ ,ה ההגניוו קוחבר לףי מקחווי דךרע מםיי מתק האםרתבח לבנק הןיב
 .בנק ביםיטונוהרל יםרמוגה יםפתתש מבהם יםיוצת קביםרומופ  שלפהנע יתשת תישנה

 םיחפתם מתיונסיכ
, יםיימק יםחומתב יםשחד סיכון יוקדמ או, יםשדח יםחומתב רוצוי להיםיושעש יםונכיס הם יםחפתמת יםונכיס

 ,תיותרח ת,יתרוטולרג בהי סבותרבל, יתקאבנה ותילעפה מיוחת על עהיפשמש יבהבסב ותרומתמ ,רית הןי ב,יםרזשנג
 .ודעו יתטלייגד

 :יםירקיעה יםחפתהמת יםונכיבר הס בדיםטרפ ןלהל
 ותעפשומ ממנה לקחכ בנקה ושל ראלשיב יתבנקאה כתרעמה של ותיעסקה ותאוצהת - ליכלכ-ורקא מסיכון .1

 ציהלפינ א,עטב מ,יתביר ייוינש ותרב)ל םייכלכלה םינאבת עהרה. לםועוב ראלשיב משקה צבממ רישי ןפובא
- פסקה ורא חבהרה)ל ינהראקו לאוסיהר ןי ביונחטי הבצבהמ ותחתפת הותרב ל,יםיונחטיהב, יםיטיולפה, וד(עו

. יתותמה יתכלכל טהאלה או, קשבמ ןויתלמ ביאלה יםולעל יתלמוע לואהחת ותטשפהת או ל(יע ליללכ 1 רקפ
, הכירהצ יגלרבה יםיוינש, ראלשיב יםיחה רמתב דהירי, הטלהאב רועישב יתותמה ייהלעל רורגל ולעל ןויתהמ
 םיותרישל שויקהב על עיפשלה או, יראשא יטיסרכב ותילעפה ףקיבה ידהריב, ריתה בין, יוטיב יידל בואל יםולכיש

 ואל יםרמוג. ודעו ןוהה וקשב ותילעפה ירוחזבמ יםיוינשל וםרגל, יםעסקוה יתהב ימשק ייד על יםרחא יםיבנקא
 . בנקה ותוצאת על הערל עיפשולה יםייתיעהב ותובחה ףיקה את יללהגד, בנקה ותכנסבה עהילפג ביאלה יםולעל

 יפ צ,יהלצפינ האמגמת ךש המ:ןוכג ,ותונש הותיכלכל-ורקמא הותיוחתפ בהתיםיופ הציםיוינש הרחא וקבע בנקה
 ןוירוטרקי הדחו בדיסקע הצבולמ ותוצאלת חויתונ רב הסרקפ ורא בהחר לה.ודעו ,לםועוב רץא ביתיבר היתילעל
 .2021 נתש לנהלהוהה

 והו לזה ולידג .תי הבנקאכתרעבמ ןל"והנד יוינ הבףענ ליראשות האפישח בייהלה עלח יםונרחא היםשדוח הךבמהל
 תושחד הותסקאע ה שליראש האיחוורמ ב בירידהןכו וםיתח הי בתנאותקל בה,ןוכי הסןויאב תלת בהגדולקחב

 תיוצת הקבשהרפ ההת אים להתא,רית הןי ב,יםבנק ה עלחויקפ הייד  עלשר נד,זה עקר  על.יתקאבנ הכתרעבמ
 סחי ביתטנרפ ותיינ מדבנק ל.יק הת שלןוכיהס מתר בייה לעלות נאיוטי בןיתיש ןפוא ב,ירחס המיראש האיק תןיבג
 רשא ,וםח בתרהיזהו יתידת מיראש אותיינ במדטקו נוהוא ןל"והנד יוינ הבוםח בתיםונש הותילעפ היחומלת
 יראש אןוכי סרקפ בןלהל ורא חבהרה ל.ותירוטולרגה ותשירובד ףענ ביםיוינש לאם בהתףטוש ןפו באכנתעדמת
  .ןל"ונד יוינלב
 לע כתשמ מתעהפש הו לותי להויהשעש יתכלכל-ורקמאה יבה בסביותעמש מיוינש רהיצ ונהרו הקףיג נותרצפהת
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 ויהתל עהפש ההצמתוע רשכא ,ה ממנלקחכ בנק ה ועלללכ בית הבנקאכתרע המתוילעפ  עלוצאי כפועלו ,שקהמ
 .פםיקובה אהותחל היגל וצמתעב

 .ילע ליללכ 1 רקפ - ונהרו הקףי נגותטשפ התתעפשה סקתיפ בורא חבהרלה
 

 תורחת המתוצע ביתותעשמהמ ותרבוההתג בנק הלש ותילעפה יבתבסב יםיוינשה - סקיע דל/מוגיטרטסא ןכוסי .2
 תיטגרטאס היתכנוהת .ותוברקה יםהשנ רועב יתוצתהקב יתטגרטאסה יתכנהת שויבג עתב יוטיב ובליוק וחננב

 הונרוהק פתמג רתיצישמ ו אלותרבל ,יםונשה יםרתגהא ולומ ותרחהת יבתבסב יםיוינשה ולמ ףטוש ןפובא נבחנת
 .לםועבו רץבא

 :ותרחהת מתעצ את יםמשנו יתעסקה היבהסב על יםעיפשהמ יםיוינש 
 תרבלהג יםכמהל של רתםהסד וםידבק ותייבטנסניבא כהישממ יתרוטולרגה יבההסב - יםירוטולרג יםיוינש 

 הווהמת ותרב ל,יםמותשלוה יראשא היטיסרכ וקש ביםיוינש, םותשל יותריש ןוכג, יםונש יםחומתב ותרחהת
 רשפלא עדונ רשא חהופת ותקאבנל ןתק לתחה, יראשא יוננת רמאג, ינאועקמ יראשא ,תלבו הצעמלהה חתתפלה
 ובשחמ יותריש כתשל הקמת, יםבנק בין ודיהנ מתרופר, יםישישל יםצדד עם ותחולק של ייננספ עדימ ףויתש

 .ודעו יתטלייגד ותלבנקא רבעמב כתהתומ יהלצורג, יםיבנקא
 ושחל ותחולק יכרבצ יםיוינש ותרבל, ותיכנרוצ ותירתבח ותמגמל יםרושהק יםונכיס - ותחולקה יכרבצ יםיוינש 

 .נהורוהק ףינג ותרצפתה ותבעקב
 תורחלת רבעמ חבהרתה יםיננספה יםרצווהמ יםותרישה על ותרחתה ותונרחהא יםבשנ - יםרחתהמ וגבס יםיוינש 

 תוירתומס ותייננספ ותיוילעפ  שליםחומלת יםכנסנ יםשחדו יםיקות יםיבנקא-וץח יםרחומת יםבנקה בין יתרתומסה
 יםרצומ ותחתפמש קטינפו הזנק ותרבח, ותיונאעמק ותרחב, יראשאה יטיסרכ תורבח, חוטיהב ותרבח בהםו

  .ותוברקה יםבשנ םיינסינפה יםחומתב ןותילעפ ת איבחרלה ותיופצש ותיולמע טק יגב ותרוחב ףענב יםידשנח
 ףענב ותונשה ותרח התותריבז יל במקבותשחרתשמ ותרבה ותיוחתפתהה - ינקא הביסקעה ודל במיוינש -   

 ילוב להיםול על,יהםותפדעהו ותחולק היכרבצ יםיוינשבו גיהוולכנט הותקדמ בהת,יבנקא-ץוחוה יקאבנ ה,םייננספה
  .ינקא הבודלי המוינש לידעתב

 יםונכיס יםריצימ יתיננספ ותילעפל יםיוגולכנט יםרחתמ ניסתכו יתטלייגד ותלבנקא רבעהמ - יםיוגולנכט יםיוינש  -   
.  ךרענ בנקה הםיאל יםשחד ריביוס עדי מתחטאב יונכיוס יםיוגולכנט יםרואתג

  על,כהונמ היתרב היבתב וסיתנסינפ הכתרעמ ברתובהג ותרחהת - ית הבנקאכתרעמה  שלותיעלי התרישתד -  
 תוייעל התיכ מהלוםידלק וילוב ה,יםבנק ה עלחויקפ ה מצדיתקאבנ הכתרעהמ  שלותייעל התשתיר דעקר
 ותייעל התיכלמהל ךשמ בה.ותילעי היחסי רופיש ךכ ותובעקב ותוצא בהותייעל הת,יםונש יםעד צוטננק רתםגמסב

 ,רית הןי ב,יםללוכ ה,יתטגרטאס היתכנ מהתלקחכ תוייעל התיכ מהלבנק ל,ותונרח האים בשנבנק הטוק נבהם
  .טהובמ יםפי בסנודהעב יכיבתהל יםרופישו יםיטלייג דיםעאמצ בותילעפ רחבתה ךשהמ

. ותונרחהא יםבשנ םולעוב רץבא ותירוטולרגה ותשירדה ותרתגבבה הוא ןוכיהס של ורומק - טורילגור סיכון .3
 תינסינפה כתרעבמ תויותרחוהת ותוודאה אי את םירימגב ותירוטולרג ותרמופר וםשייו יםירוטולרגה יםיוינשה
  גם אלהיםוינש .יתעסק ותילעפ על ותבלמג לתטה או עתימנ ותעצאמב ותרבל, בנקה הוןלו ותכנסלה סיכון יםרוציו

 ותעהשק ןוכג) ותעוהשק ותיועל ביםכורכ הותירוטולרג ותשיר דשל העוהטמ וםשיי, ותכרעילה בנקה את יםיביחמ
 ןובה, ותינקצלס וותא ףשוח בנקה על ותהחל ציהלורגוה וקחה ותראובה דהיעמ אי, כן וכמ. ותכבדנ( ותיונכימ
 הרשמ ישאונ ועל בנקה על יתילפל ותירחא לתטה, תויוגיצי ותענובת ותרבל, ותחולק של ותעיתב, יםיפסכ יםצומיע
 תויהצ סיכוןמ, יטפשהמ ןוכימהס לקחכ בנקב והלמנ ירוטולרגה ןוכיהס. רויבבצ בנקה של ויתבתדמ עהילפג ןכו בו
 . יהטגרטאסה סיכוןמו

 כל ותילעפל חהמנ וכק שתשממ, נקהב מקדם ותםא ותיהצ יכרע את, רתיה בין, נתעגמ קבנה של ותיהצ ותיינמד
 תוונרעקה את והומת, טרפב ותירוטולרגה ותראוהה לוכלבמ דהיעמוב ללכב ותיהצ יונכיס ולניהב בנקב יםרמוהג
 הותנא יתתשת יתיבנ ךרולצ בנקב יםונשה יםרמוהג של ותירחאה יחומות ותיוכמהס את מעגנתו ודהיס יוווק
 . יםכיותהל יםהלבנ תםרדוהס ותיהצ וםחבת נקהב על ותהחל ותובחה וםשייל
 יטפש המוץעייוה האם רתבח ביטפשהמ וץעיה ךרעמ היע" יםוהלומנ יםחוקפ מיםיטפשמ - יםירוטולרג היםטיבהה 

  אתרהימסד ותיינהמד .ןוירוטרקיוהד נהלה ההייד על רתשומא היטפש המןוכי הסולניה לותיינ מדרתגמס בבנקב
 ,יקהחק בותיוחתפההת רחא ףטוש עקבמ ותעצאמ בותרבל ,יטפשמ הןוכי הס שלורוע ומיזויופי מ,ורוית לאיםכרהד
  . אלהותיוחתפת ה בסיסעל ,רית הןי ב,יםפטוש יתטפשמ כהי ותמוץעי ן ומתיקהפסוב ציהולרגב
 חתוקול ילעל וינושצ תוירשפא ותעפשלה ותחסיימת ודהעבה יתכנות יתטגרטאסה יתכנהת - יטגרטאסה טיבבה 

 נקהב ותילעפ על עהפשה ותבעל ותיותמה ותירוטלורג ותזמוי רבבד יםטרפל .יםרואמה יםיוינשה את ןושבחב
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 חוובד יידתאג ממשל רקפ ב"בנקה על יםחלש יםדחוימ יםוצילוא ינהתק, היקחק ותבלמג" ורא חוויהד בתקופת
 ותירוטולרג ותראוה קרפב ונהרוהק ףינג ותעפשה בעק ראלשי בנק ותראוה וםשייב ותקלה ורא ,ןכ וכמ .יפהכס

 .בנקה של ןוכיהס ילפורפל יםרושהק יםפנוס יםיוילוג
 עורימא עובהנ לנזק יאלנצטופכ רוגדמ ריביס סיכון - לי(פעותה יכוןמהס קחלכ )עד מיתחטבא ורבי סיניכוסי .4

 והגב יאלנצטופ עידמ חתטואב עדימ ףלד, ריביס יונכילס. ויותכהשל רתחומו וותריסב רמתב חשבתבה ריביס
 שוימש ,רתושבתק ותבבנקא ותדשנחה. ותוהגב וםקיש ותיובעל ךורכה יותעשממ עוריא שממבהת זקנ רימתלג
 ריביס יונכיס על שבדג יםיולעפת יםונכיס תוררוג ןענ בושח מייישומו ותחו פתתוכרעמ ,ותשחד ותיוגולכנטב

 יונכיס ולניה של ימתיהק רתגמסה מהוהותא בהחרוה, ריביס יונכיס של ותנא ולניה ךרולצ, כך עקב. עדימ חתטואב
 את נהלמ בנקה. ותשרהנד ההגנה ותולכיו וםיהא חברמ יסתפת יטיבבה בנקב עידמ חתטואב עידהמ יתיוגולכנט

 היוגולודמת יתיבנו ותיינמדה וםשייל ריביהס הגנת נהלמ יוינמ, ותיינמד, גיהטרטסא תרדהג ללוכ ריביהס סיכון
 יונכי סםוחבת ותעודמ וםידק ללוכ ןוכיהס חתתפלה ותרב עהימנ ותולעפב טוקנ בנקה, כן וכמ. ןוכיהס ולניהל

 . יםילרגת עויצוב עדימ חתטואב ריביהס
 לעו רץ באיםונרג אלע ,לםועב יםייננספ יםונרגא על ריביס ותפיבתק יתותעשממ ייהלעל ילובה נהורוהק רבשמ
 תיותעשמ מייה ועליםיינת מדפהי תקירמו בגייה עלמגמת יימת ק,ןכ וכמ. ואל יםונרגא של פקהאסה רתשרש יפוג

 ןיב ולהע ריביס עוריא ותשמתמה ותרילסב פהישחה. יתרתחב והנדסה ינגשיפ ותוניבנס ייהעל, הרפוכ ותפיבתק
 בנקה. םיספקו יםובדע של וקחרמ ודהעבל רעבומ יםיטלייגד יםוצרעב ותחולק של רובג שומשימ תוצאהכ ריתה
 תרבהג, עדימ חתטאב' מח י"ע יםלוומה וקחרמ שהיג ותונרתפ: ללוכ יםונכיהס רועזלמ יםעדצב ףטוש ןפובא טוקנ
 ..יםיומהא ותחתפת לה בהתאםיםונש יםעצאמו ותר בקוםשייו יםרוטינ
 לשכ עורימא תוצאהכ יםונש נזק יעוריא ןיבג בנקה וצתלקב יחוטיב יוכיס ותהמקנ חוטי בתוליסופ תויימק בנקל 

 .רבייס עוריא או/ו יובשחמ
 תותלוה חתתפמת יתוגולכנטה יבההסב ,ותונרחהא םיבשנ -( ליפעותהן כוילק מהסחכ )עדת המיגיולונוכטן כוסי .5

 ותיוגולכנטב שוהשימ רתבהגב ךרווהצ יתוגולכנטוה יתעסקה ותשיהגמ לתבהגד ךרוהצ רוצנו, רתובוג כתולה בה
 היטגרטאס השו מימךרולצ יוגולכנט ענהמ  מקנהרשא ,ובשחמ הותי לתשתיתכנ תיימתק נקהב וצתקבל .ותשדח
  .קבנ ה שליתעסקה

  ספקמו יםונש ותבנקא יחומתב ועלפ בנקה -( ותיהצ ןוכימס לקחכ)( CROSS BORDER) תלוגבו ציוח ניםכוסי .6
 של םיפכס רויתבא ותונש ותינמד של יםרבוגהמ יםמאמצה ערק על. ץוח יתושב םינשה ותחולקל גם יםותריש
 הלועל, מס ותלמעבה מאבקב ינלאומיב ולהעפ ףויתש של מגמהוה ותתושבה ינתדלמ וץחמ יםחזקוהמ ןביהשות
 צהוח ותילעפב רםושמק ותיצ יונכילס בנקה של פהישחה את יללהגד רואמכ וץחה יתושב ולמ בנקה ותילעפ

 הרוש עתצומתב ודהעב ינהל וענקב ,ה זשאולנ יתודעי ותיינ מדוצהלקב .ןיטיונמ יונכילס וכן( Cross Border) ותולגב
 .ןוכים הסווצמצ ולניה ליםייבטרפו איםעד צשל

 ןבה שיש, ללכב לםועבו פהוריבא יתהבנקא ציהולרגוב קהיחקב ותיוחתפתה ותונרחהא יםבשנ וחל, רואמל ףנוסב 
 לכלכ. וץח יתושב ותחולקל יםיקאבנ יםותריש ןממת יםעובהנ ותיצ יונכילס פהישחוה ןוכיהס תרמ על עיפשלה
 ותחולקל מכוון או הקובמ ןפובא ויותריש את עימצ או מכוון וינוא וםרספו וםידק, וקויש ותילעפ וזםי וינא בנקה

 לא בנקה יובדעו ראלשיל וץחמ ותיויגנצ או ותחושל אין קבנל. ןוומק ןפובא אם ןיוב רישי ןפובא אם בין וץח יתושב
 לכב, סיכון סתבוסמ השיבג קבנה טוקנ, קבנב יםחתפנה וץח יתושב של ותונחשב ילגב. ראלשיל וץחמ יםפועל
 תורשפא או ותכניתה רשפהא כלכ רדלגו רעזלמ נתמ על, ותונחשבה ולניה יכיתהלו ותונחשבה חתיפת יכיתהל
 קוויש ותילעפ עויצ ברואיס ייד על זאת .וץח יתושב ותחולקל יםיבנקא יםותריש ןמת עתב רהז ןיהד את רפי בנקשה
 וץח יתושבל יםותריש ןממת ותענ הימו אבלההג ותברל, םיותרישה ןמת ןפווא וגס של מהתאוה בלההג ,יתיבטאק

 .תורישה וזםי יתיוגלס ותחסייוהת ,ראלשי לוץחמ יתםישה עתב
. תימקומ קהיחק של ךרדב ראלשי עם יינתמד בין כםבהס נתוגעהמ יתריקאמא יקהחק - FATCA -ה ותראוה
 ימד יהםעל חווומד יםריקאמא ותחולק ודעיות יולזיה יםיפנימ יםכיתהל בנקה ילעפמ  זו ראהוה כללי רתגמסב
 םהתאב ראלשיב מסה ותשר ותעצאמב ב"רהבא  יםהמיס ותשרל, מתודהק מסה שנת יגבל רטמבפס שודח

 על חולק ימתחתל ףופכב שחד ןוחשב חתיפת רשפמא בנקה, ףקולת ותהתקנ סתיכנמ החל. הראוהה ותשירלד
 . ושל המס ותתושב רבבד רהההצ
 קבנה ותחולק של מסה ותושבת ילגב עדימ ףואיס ורתטשמו OECD -ה ןורגא י"ע חתופש ןתק - CRS -ה ותראוה
 עמטוה רשא ןהתק. לראשיב המס ותשר ותעאמצב, תופתתשמה ותינהמד של המס ותיושרל יהםעל חוויוד
 או רהז מס ותתושב על ורישהצה ויותחולק על רטמבפס שודח ימד חוומד רשא בנקה י"ע יושםמ, תימקומ יקהחקב

 .וכז מס ותתושבל יהיקצינדא נםוחשבשב
 לומ וותילעפב ותפישקו ותוגנה יכרע עיהטמ בנקה - (ותיהצ ןוכימס לקחכ) (conduct risk) תגנהו תאוקנב סיכון .7

 חולקל ותיתנהנ ותעההצ כי, וודאל בנקה שרנד, ללככ. וטפתשה וותנהלבהת ואל ותונרעק וקחיזל ופועל ויותחולק
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 יורא ותנהלהת טרטנדסב דהיעמ אי. וג סכלמ, ליהפה ללא לו יםיתננ לו יםנקעוהמ יםותרישה יכו, ויכרלצ ותאמותמ
 תונהלהת שאובנ ותיינמד יימתק בנקל. ב"ויכו ןיטיונמ, יטפשמ, ותיצ יונכיס וכמ יםונש יםונכילס נקבה את ףשוח

 רבבק ותיינהמד ותונרקע עתלהטמ ולעפל וינה ותיהצ ןיקצ יעדימ חדוא ותיהצ ותיינממד לקחכ תהונא יתעסק
  .יםונשה יםפאגה

 הבישהסב ותיבשח בליהע להח ותונרחאה יםבשנ - Environmental, Social and Governance( ESG ( ניכוסי .8
 תויוג סןינ הו אלותיוג ס.(ESG) יידאגת משל ומותירתחב ,תוייבת סבותיוגלס תחסיי מיתרוטולרגהו יתעסקה

 ותילעפ בו אליםטיבה ובילש  שליתבלוגלה מגמהה עם חדא בקנה ולהע ןשלה ותיבשחב ליהעוה ,ותונומג
 :ות למנןית נ,ואל ותיוג סןי ב.טפתוש היתעסקה

 י )נזקרהישי יתיאלצטנופ עהילפג פהישחב ןרושמק ותיו על בשלן הפסד להןוכיס הוינ הייבת סבןוכי ס:יבהסב
  .ןכיפתבאו יבה הסבותכי אישאולנ ותעוג הנרבע מתוראו בהןרומקש ותיו על בשלןוה ב(ו"יכו ותונפטש ,ותפירש

 ,יולעפ תןוכי ס,וקש ןוכי ס,יראשא ןוכי ס:ףיעק ו ארישי ןפו באיםטיב הרפס במעהפשה בעל  הואייבת הסבןוכיהס
 ים נזקןי בגבהם שאת לבנק השעל יםייבת סביםעגפ מותיומעל תוצאהכ - רהישי עהפש ה.ןיטיונ מןוכיסו ותיצ
 יםקל אותיינ מדילגב תוראו ה שלוץמאימ תוצאהכ רםיג להולהעל יפ כספסד הו איםקל אייוינש ביםרושק היםרישי

  .קוש הותפדע בהיםיוינשו יתוגולכנט ותחתפת ה,יבהוסב
 תועפשה ות בעקבוהו ל שלייננספה וצב במעהרה מעונב לולהעל - יראש האיונכי ס עלןוכג  - פהיעק עהפשה

 תווצא ה בשל,ותיטנלבר הותיבתי הסבןי הדותראו בהעמידה-י אותעקב ברית הןי ב,יםקל אייוינשו ותייבתסב
 ,תייבת סבעהי פג בשליתש להןית שנוה גב קנס בשלו איתיבת סבציהולרג ותשיר בדודעמ ליכד ותשר הנדותולגד

  .ןיטיונ מןוכי סןוכג יםייבת סביםונכיבס יםרוש הקיםרח איםונכי ס שלותשממ התןכו
 לש העי מנו אוםלצמצ רהיחת ךו ת,יראש האןוכי סלע שג בד,ייבת הסבןוכי הסוליהונ יולזיה ותולעפ בטוק נבנקה
 יםפו/גיםטיקורפ ןוימבמ רב ךרע אהור קבנ ה.עהי לפגלנציאטופ בה שיש יתתבי סבעהפשמה עוב הנןוכיס

  .דשתחתיה המרגנם האוחת ביםטיקורפ ןו מימןוכג ,ייבת סבחויתפ ליםרמוהת
 או הןעימ ותונש ותיל בקהנק הב שליתיאלנצטופ עהי פגעקב בנק בעהי פג שלןוכי סוינ הירתבח ןוכי ס:רהבח

  עקבןוכג ,בנק ה עלרהישי עהפש ה בעלוינ הירתהחב ןוכי הס.יםפותשו ותיל קה,יםובדע ,ותחולק ןוכג ,פועל
 ותעילתב ילובי ו אותחולק רשמול ייסלג בנק ה עלשהיקש ותחולק לתאםו מחסי רדעילה ותרשפ או אותכניתה

 ישו קו א,יהםותיויביחת בהודעמ ליהם עלשהיקש ותחולק  מצדייננספ עיד רעדי ה,ותיוכ בזעהי פגו אליהפ אעקב
 תורבח בעה והשקןוימ מעקב - יראש אןוכי סןוכג - קבנ לףיעק ייננספ ןוכי ס גםוישנ ,ףסובנ .יםובדע רמשול ייסלג

 הרבח ,םיריא ב לאיםרוצמ תריציהמ רה חבןוכג )ותונש ותירתבח ותגמ ומותעפש הותעקב בעגפי ייננספה ןצבשמ
  .ו'(כו יהובדע ותחיט בת עלרומש שלא

 עו לפגולהעל ות נאו אייבטאפק וינשא ןפו באנהלית ןורגאשה ןוכי ס הואיידתאג משל מןוכי ס:ייד תאגמשלמ
 ,חווט יכור ואירצ קיםעדי השגתב
 ,יםנהל מול תגמ,ותגי מנה,תווגנוה יתעסק יקה אתלש יםטיב הרית הןי בללוכ ןוכיסה .ןייענה ייקחז מללכ ובתטל
  .ותי מני בעלותיוכ וז,יחנור ןיי קנ על הגנה,תוי פנימותרק ב,ותרויקב
 םובהתא ןייענ הייקחזמ ותיפילצ  בהתאם,יתולעפוהת יתעסק הותילעפ בו אליםטבי ה שלייבטאפק ולניה רדעיה
 םיונכי סןי ב.יםיטגרטאסו יםיולעפ ת,יםייננספ יםונכי ס שלרחב ןוו למגליוב להולעל ,בנק ה שליםיסקע היםעדיל

 ךישמ מבנק ה.ודעו ןיטיונ מיונכי ס,ותילונז יראשא יונכי ס,ציהולרג יונכי ס,יםיטפש מםיונכי סות למנןית נ,ואל
 .ףטוש היםונכיל הסוניה בןעילהטמו ותחתפתות המיסקעה ותמגמהו ותירוטולרגה ותשירד ה אתודללמ
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 ןוכיס ימרוגב ןויד
 ךסמובמ PAACI-ה ךיתהלב בנקה את משתששמ גיהוולודהמת על ססתמתב ןוכיהס ירמוג של עהפשהה ידתמ

 ןוכיהס ןותאב ולמ אל נקהב של ןוכיהס ילפורפ ותחתפוהת ןוכיהס מתר את ןוחשבב תחקול גיהוולודהמת. יםונכיהס
-אי של חההנ ךוומת, וצמע יבפנ מדוע הוא רשכא, ןחנב בלהטב עיפוהמ סיכון רםוג כל. ןוכיהס ולניה ותכיוא עבשנק
 . בלהטב יםעיפוהמ יםרחא סיכון ירמוג ןילב חדא סיכון רםוג בין ותתל

 רמתהעפשהסיכון
 סיכון

      

 רישכמ של יכלכלה יוושב יוינשמ עובהנ ךרע ידתריל או פסדלה יידעת או יםיק סיכון וקש יונכיס  .1 
, םירעש, יםריחבמ יםיוינש עקב, תללוכה רמהוב יםיקת וצתקב או יםומס יקת, ייננספ
 .יםוקושב יםרחא יםרטרמפו יםחוורמ

 כהומנ 

 םייוינש. יםונשה יםוקושב יתרבה ירועישב ות מתזוזעוב הנןו להוא יםחוורל סיכון  יתיבר ןוכיס 1.1
, קבנה ינכס שווי ועל, וטנ ותכנסבה יוינש ותעצאמב נקהב יחוור על יםעיפשמ יתרבב

 םיומנמז ירימתז של יחכוהנ ךרעשה ןוויכ, םייאזנמ וץח יםרישכומ ויותיויביחהת
 סיכון. תירבה ירועישב יוינש חל רשכא נהמשת( צמםע יםרימזהת אף או) יםיידעת

 ןוכי וסאהושתה וםעק ןוכיס, שדחמ רוחתמ סיכון: ללוכ בנקה ףשחנ וישאל יתרבה
 לכב בנקה ףושח ויאל יטנניהדומ ןוכיהס וינה, יקבת יתרבה סיכון .(חוורמ) בסיס

 .חוורה ועל ותיויביחתוהה יםנכסה של ןוגהה יוושה על עהפשלה רושהק

  כהומנ 

 ןוכיס 1.2 
 הילצפינא

 דדבמ או/ו ןכרלצ יםריחמה למדד ותיפיהצ וםעקב יםיוינשמ צאהוכת פסדלה סיכון 
 .ועצמ יםריחמה

כהומנ   

 רעש ןוכיס 1.3 
 ןיפיהחל

 יוינשל ותיפיבצ יםיוינשמ תוצאהכ או/ו ןיפיחל רעש יוינשמ תוצאהכ פסדלה סיכון 
 .ןיפיהחל רעשב

כהומנ   

 ותונמפקד ותיופצ ילתב ותכישמ בשל ויותיויביחבהת ודעמל שהיתק בנקשה סיכון ותיל נזןוכיס  .2  
 ילתב ותיויביחוהת ותרוקהמ ותינזמ ילגב ותודא אי, יראשלא יופצ ילתב שויקב, רויבהצ

 .בנקה ותשרל יםומדעש יםנכסה יוושב דהח ירידה ותרבל ותרחא ותיופצ

 כהומנ

 . בנקה יפכל ויותיויביחתבה ודעמי לא, ינגד צד או והושל ןוכיהס יראש אןוכיס  .3   
 םיעיפשהמ יםרמו הגללכ  שלולקלש עצו מב,לתולכ היארשא הןוכי סכתרע הרתגמסב

 תוונחטוב יםוו לותכי אןוכי סותעפש ה,הפישח היפיק ה,יהםינוב ,ןוכי הסמתר על
 .ןל"ונד יוינ בףענ ליראש באוםגל הןוכים הסללכוב יתפנע הותיכוזירה ותעפשוה

יתונינב

 

 

 יםוו לותכיא 13.
 ותונחטוב

 שחרהת לולשעל בנק הןווה ותכנסבה ,םינכסה יווש בעהילפג יידעת ו איםי קןוכיס 
 רזחהה רשוכב ,ייננספה נםסוחב עהי פגעקר  עליםוו הלותכיבא עהרמה תוצאהכ
.יראשא לחהוטכב ועמדושה ותונחטיהב ילו תמהא יבטוב יווש בו/או ,להםש

יתונינב   

 ותיכוזיר 23. 
 תיפענ

 ףיקמה עובהנ בנק הןווה ותכנס בה,בנק הינכס יווש בעהי לפגיידעת ו איםיק ןוכיס 
 םירוצבמ תועקשה ו/או יםומס קשמ ףענל יםכיישתהמ םיוולל ןיתשנ יראשא של והגב
 ו אשויקבב יםיוינש עקר על ,זהכ שקמ ףנעב תיעסקה תוילעפ בעהרה .ףענל םישירגה

 יםירוטולרג יםיוינש ,יםיטיולפ ו/או יםיונחטי ביםיוינש ,לם גירמוח יריחמ ביוינש ,עיצבה
 קחל ייד על ויתנשנ ותנוחטיהב יוושב ו/או רחזהה לתוכיב העילפג אילהב הולעל ,ודעו

 קנבה ינכס שווי על עהרל עיפשלה ך,כ מתוצאהכו, זה ףענל יםכיימשתה יםוומהל
 .וותיחוורו

כהומנ   

 ותיכוזיר 33.
 יםוול

 וצתוקב
 יםוול

 הערהמ עובנ הבנק הןווה ותכנס בה,בנק הינכס יוושב עהילפג יידעת או יםיק סיכון 
 על הערל עיפשלה ולהלעש, יראשאה יקלת תיחסי ה/ולגד יםוול וצת/קבוהול של בבמצ

 הינ הןוכיהס עתפשה .ותויחוורו בנקה ינכס שווי על מהאובהת יראשהא יתיגב ייוכיס
 תויבכרהמ ותרבחה ןי ברשהק ,ותוצהקב  שלי הפנימילמההת של ,רתי הןי ב,רתנגז
  .רית הלע ן מהחתא בותיעבה עתפשוה ,ןרו פיז,תיפענ ו איתעסק ןותא

  כהומנ 

 או, יםשאנ, יםיפנימ יםכיתהל של כשל או ותותנא ימא תוצאהכ פסדלה סיכון וינה יולעפ תןוכיס  .4
 יונכיסי, טפשמ סיכון תללוכ רההגדה. יםיוניצח יםעורימא תוצאהכ או, ותכרעמ
 תללוכ ינהא אך, יתעסק ותיכשמוה ריביס, עידמ חתטאב, IT יונכיס, ותונאוה ותילעמ

 .רדפבנ יםוהלהמנ, ןיטיונמ סיכון או יטגרטאס סיכון

יתונינב

 ריביס ןוכיס  4.1
 חתטאבו

  עידמ

 םולעב יםעוריא יויבר רולא רדפבנ ךרעומי( ולעפהת ןוכימהס לקחכ) זה סיכון  
. קבנה ותחולק ייד על טלייגהד ותילעפ רחבתה רוולא, טרפב יתיננספה כתרעובמ
 וותריסב רמתב חשבהתב רבייס עורימא עובהנ זקלנ יאלנצטופכ רוגדמ ןוכיהס

 . ויותכהשל רתחומו
 "יתונינ מ"בעדי מחתטאבו ריבי סןוכי סרמת  הועלתה,0212  שנת שליעירב הןועברב

 ןכו לםועוב רץא בריבי הסיעורי באולידהג גמת מערק  עלאת וז,והה"גב -יתונינל"ב
 יוזיה רוולא ןענ ובשח מייישומו ותחו פתותכרע מ,ותישחד ותיוגולכנט בשושימ רולא
 יולעפ התןוכיהס רמת .ןוכיהס יבת בסבייה על שלרתזכנגו חמתפת ןוכי כסןוכיהס

 .יוינש ללא רהותנ

-יתונינב
 הוהגב
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 רמתהעפשהסיכון 
 סיכון

     

 ןוכיס  4.2
 ותיוגולכנט
 עידמ

 תיוגולכנטה יבהסבשה כך רולא רדפנב ךרעומ( יולעפהת ןוכיהסמ קכחל) זה סיכון 
 ךרוהצ רולא צםעהת ןוכיהס ותונרחאה יםבשנ. רתובג בה ותתלוה משתנהו כבתרומ

 . ותשחד ותיוגולכנטב שוהשימ רתוהגב יתוגולכנטוה יתסקעה ותשיגמה לתבהגד

 יתונינב 

 ןוכי הסולניה - 350 ס' מןי תקי בנקאוהלבנ ורתהגדכ יולעפ תןוכי סר בגדללכנ יטפש מןוכיס  .5
 ןישונע יעד צוא )fines, penalities( ותלקנס פהישחל" בלגו מוינ אך א, גםללוכו יולעפהת

private ) יםיטנרפ יםרדהס מ גםו כמ,(punitive damages) יתחויקפ ותילעפמ תוצאהכ

settlements .") 
 עקר  על,ית"ונינב-כהומנ"- לטנה" מ"קןוכי הסרמת הועלתה 2021  שלי השנןועברב
 תושחדה ותש הבקותכמ בולידוג ות הבנקאוםח בתציהולרגוה יקהחק היכי תהליויבר

 לראשי ביםבנק הכנגד ושגושה ,ותיוגיצי ותענבו תרושילא

-כהומנ 
 יתונינב

 

 יבעל, יםינגד יםצדד, ותחולק צדמ יתילשל מתפיסה עובהנ סיכון וינה ןיטיונמ סיכון ןיטיונ מןוכיס  .6 
 או יםרחא יםיטונורל םירמוג, יםטליסאנ, ובח ותרגא ייקחזמ, יםעימשק, ותימנ
 על רושמל יבנקא ידתאג של ולתוכי על עהרל עיפשלה ולהעל רשא, יםרוטולרג
 תורולמק פהירצ ותשיגמנ ותיהנול יםשדח יםרשק רוציל או יםיימק יםיעסק יםרשק

 .ןומימ
 סיכון ןוכג יםיקשמ יםונכיס של ותשמתממה יותמה ןפובא עפשומ ןיטיונהמ סיכון

 רדב רשא, ודעו רורט ןוומימ ןוה בנתהל סיכון, ותיצ סיכון, יראשא סיכון, יולעפת
, להיעמ או יבהגנ יעוריא: מאוגלד) ןיטיונהמ סיכון של ותשממהת רורלג ולעל ומםרספ
 .'(וכו והגב יפכס פסדה, הון בנתהל יעוריא

  כהומנ

 יונכיס  .7
 יקהחק

הילצורגו

 רוצוילה ול העלבנק הןוהו תוכנס להיידעת ו איםי קןוכי סוינ הציהולרגו יקהחק ןוכיס  
 ,קבנה .ויעסקו בנק הותילעפ  עלעיפש להבהם שיש ,היקחק בו אציהולרג ביםיוינשמ

 תו הבאותרב ותירוטולגר ותראולה ףופכ ,ויד  עלחזקתומה הרחבהו ,יבנקא ידכתאג
 לע חויקפה :ןוכג פהיכהאו חויקפה ותיושר ותיינמדו שנהמ קתיחק ,יקהחק ביוטי ביידל
 - ט"ורמ ,ךרע ותריילנ תושרה ,רצו באןוכחיסו ןו ההוקש ףג א,ראלשי בנק ביםבנקה
 ןכר הצהגנת וםח בתיםירוטוטט סיםפוג, תורחהת ותשר ,גיהוולכנטו טפשלמ ותשרה
 םיוגרשד ערק על ,ציהולרגבו יקהחק ביםיוינשל  הואףא שירג ובשח המוםח ת.ו"ביכו
 יםיוינש יםיימ קו אליםמוחת ב.ובשח המותכרעבמ ותשע ליםיתע לשרשנד יםיוינשו
 היקחקב רואמכ יםיוינש .ותונשה ותיושר הותיינובמד הקיחק ביםפוכ תיםשוידח ו/או

 לעו בנקה ותילעפ  עלעיפשלה יםול עלותונשה פהיכאהו חויקפ הותיושר ותיינובמד
 תוילעפ ה אתםי להתאנת מ עליםשאבמ צאתוהק ותעקשה יםשרוד וברל ןכו ,ויעסק

 .ורתשכובה  אדםחכ בןוה ותכרעמ בעהקשה בן ה,יהםאל

יתונינב 

 

 ,ותי צןוכיס  .8
 רואיס

 ןו הבנתלה
רורט ןוומימ

 

, יותמה ינסינפ פסדלה, תירוטולרג או יתטפשמ ציהסנק לתטלה ןוכיהס הוא ותיצ סיכון 
 יםימק הוא ןישא מכך האוצכת וגפלס ולעל יהבנקא דיתאגה רשא, ייתתדמ לנזק או

 טרופכמ ןיהד ותראוה םויק ילא ןוכיהס את ללוכ ותיהצ סיכון. תויהצ ותראוה את
 םוחתב ןיהד ותראוה וםיק ילא ןוכיהס זה ללכוב, 308 ןיתק יבנקא ולניה אתרובה
 תיהפנימ פהיכהא יתכנת ותראוה וםיק ילא ןוכיהס, רורט ןוומימ הון בנתלה רואיס
 ,יתכלכל ותרח תיינ בדתי הפנימפהיכ האיתכנ תוםי קי לאןוכי הס,ךרע ותריינ יינבד
 לומ ותילעפמה יםעובנה יםונכיהס ואת ותיטרפ העל נה הגיינ דוםי קי באןוכיהס

 ןוכיס וינה רשא ,)CONDUCT RISK) וגנת הותבנקא ןוכיס גם ללוכ זה סיכון. וץח יתושב
 הילצורגו דין ותראוה של כהורא רהושמ יתיבטרמוהנ ותרגמס את ואבשה ןורגא וצהח

 ייקחזמ ולמ אל בנקה נהלמת בו ןפובא ותפיושק ותוגנה ותבדמ ודיס יכרע על ומושתת
 . יםונשה ןייענה

 רתלא ונהוכ ךומת, ותנוש ותינבמד מסה ותיושר של פהיכהאו ציהולרגה ותחזקהת
 יסופד על ךילהשל יםוללע ותתושבה ינתלמד וץחמ יםחזקוהמ ןיהתושב של יםפכס

Cross -ו ןיטיונמ יונכיס ,ותיצ יונכילס בנקה את ףושחל ןומכא ותחולק של ותהתנהג

.border risk

 יתונינב 

 

 יתיל פלותירח א שלותהרוצוי להיםונכי הסנםיה רורט ןו ומימןו הבנת הלרואיס יונכיס   
 תלט העקר וצר עלוי להולהעל בנק הןוהבו חוור בעהיפג ל,ויובדעו וינהל מ,די התאגשל

 לו מיםרש קוקיתבנ יוטיב בללק יםיושע הןיטיונ מיונכי וסיםיותעמש מיםיפסכ יםצומיע
 ןי הדותראו בהעמידה יא מתוצאהכ זאתו ,ותחולק טישתונ לםוע ביםייננספ יםפוג

 ןי הדותראו ה עלרהיעב ותשמתמ ה.רורט ןוימ מרויס ואןו הבנתל העתי מנשאובנ
 סמ היינ ד עלותריעב בקבנ הותרבוע מ גםו כמרורט ןו ומימןו הבנת הלרו איסוםחבת

 ,ןיטיונ מיונכי סלש ותשמתמ הרורג לויהשע ,ויותחולק יע" ותעצו המבלםועוב ראלשיב
 .יםפנוס יםונכי וסיםיטגרטאס יםונכי ס,יםיטפש מיםונכי ס,יםיולעפ תיםונכיס

 ימוח תכל  עלכהי משלרורט ןו ומימןו הבנת הלרויס א,ותי הצןוכי סשל עהפשהה
 יחומ בתיתנלאומיוב תימו מקציהגלורו יתנהל המפהיכא ה,ותרב ל,בנק ה שלותילעפה

 .CRS-הו FATCA -ה ותרב ליומיס
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 רמתהעפשהסיכון 

סיכון
     

 ןוכיס  .9
יהטגרטאס

 םיעבוהנ עמדמ או ןיטיונמ, הון, יםחוור על ותיידעתוה תויחכוהנ ותכההשל של ןוכיהס   
 הובתג רעדמה או ותטהחל של תונא ילתב וםשיימ, ותיושג ותיעסק ותטהחלמ
 ןיב ותהתאימ של ציהונקפ וינה זה סיכון. יםיוגולכנט או יםיכלכל, יםיפענ יםיוינשל
, ואל יםעדי גתשלה וחותפש ותיעסקה ותיטגרטאסה, נקהב של יםיטגרטאסה יםעדיה

 וכובת ללוכ גיהטרטאס ןוכי ס.וםשייה ותכיוא ואל יםעדיב דהיעמל ווקצשה יםשאבהמ
 ךבמהל. קיהסע יחומת לכב ראלשיב ותרחתל בנקה פתישחמ עבוהנ ותרחת סיכון גם
 םייהבנקא יםידהתאג בהם יםרחתמ יםרמוג עם בנקה דדומתמ פתטושה וותילעפ
 םיעוצהמ ולאל יםיפוחל יםינסינפ יםרוצמ יםפקמסה יםרחא יםיינננספ יםפווג יםרחאה

 ץחלה ערק על ןוובה תויחוורב יקהחשה סיכון את אטמב ותרחהת סיכון. ויד על
 . יםחוורוהמ ותעמלה ובהג טנתלהק יותרחהת

יתונינב
 

 לוד מירוצ ת עלססבהתב ובל שהתקותטמהחל ותיילשל ותכ להשליאלנצטופכ רוגדמ    ודלמ ןוכיס .10
 תבל ק,יפ כספסד להילוב להול עלודל מןוכי ס.ודל מירוצ בתיו שגשו שימו איםיושג

 .בנק הןיטיונ במעהיפג ו א,ותיות שגויעסק ותטהחל

כהונמ  

 
 ותפישחה ולניהל טתרופמ ותיינמד עהנקב, כן וכמ. ילעל יםראוהמת יםונכיהס רועמזל תויפיפצס ותולעפב טוקנ בנקה

 םיחוויד ךרעמ, יםונש רהבק יוננגנמ, פהישחה על ותבלמג, יטנרפ ןוכיס ןויאבת רתהגד, ריתה ןיב, לתולכה, יםונכיוהס
 .ותכתומ מיכון ותכרעומ בנקה י"ע יםשמויהמ יםהלנ פתטעמ יימתק, ףנוסב. ודעו

 
 

 (ח"שי ונליבמי )(OV1 )םליוקלמשן כו סינכסית רסקי

  
 םיללקוש מןוכי סיכסנ

 ןוה ותשידר
  ותיזערמ

  
31.12.2021 30.09.2021 31.12.2021 

 שהי )ג(CCR) (י נגד צד שליראשא ןוכי סללוכ  )לאיראש אןוכיס
 (יתטרטנדס

 5,339.65,256.2 614.1 

 0.2 0.8 1.4 (יתטרטנד סשהי )גי נגד צדיראש אןוכיס

 1.0 1.1 0.1 (CVA )יראש אןוכי סןי בגאמההת

 9.5 75.8 82.6 (%250 )ןוכי סקלש למיםפופכ )יוכי הניפס לחתת מיםכומס

 623.9 5,424.65,334.0  יארשאן כוי"כ סהס

 0.8 6.6 7.1 (יתטרדטנ סשהי )גוקש ןוכיס

 62.0 537.4 538.8 יולעפ תןוכיס

 686.7 5,878.0 5,970.5 ל הכךס

  ן הוסחי בדמוע לקנהב שדרנ , םייער המזוןהה ייחס ר בדב(הנ)קורו 2020 סבמר 1 םיו מהעשה תוראה כוןדעל ויןתק ינקא ביהולנ תהוראול םבהתא ב (א)
 .%5.11 של יער מזללכו

 .יכוינה ף לסחתמת םימכו וסי אשראכוןי סיןגב המ התא,ידגנ דצ לש ישרא אוןכי סלכול וני אי אשראכוןיס (ב)

 
 
 
 

  



 26|  2021 שנתל המפורט הסיכונים דוח

  ליםשוקלמן כויי סכסנל עף נוסדע מי
   ח(" שניליו)במי יכוןס שקלמ בכל איראש סיכון תתוחפה רחאל תפוחשיב הענות חדו

 

 2021 צמברבד 31 -ב היימנסתש הנשל  

  
 ניפל )תנוחוטבת תחפה רחאולי ארשאי דפסה להשרפה רחא להפחשיבם וייינש

 (אירשא להרהמ

 250% 150% 75%100%  50% 20% 0% כ"סה הפישחה גוס
 יכסנב
 ןוכיס

                                          חש"ני יליובמ   

 5,687.7 34.1 9.3 968.2 4,750.6 - 2,654.8 2,465.3 10,882.3 0.22.113 םיול יתרה

 - - - - - - - 160.3 160.3 תנווברי

 (1.9) - - - - - (9.5) - (9.5)  יבוריצר טו סקותשוייי

 (15.4) - - - - - (76.9) - (76.9)  ייםנקאב גידיםתא

 - - - - - - 0.1 - 0.1 ךות ערנייר ברותח

 52.0 - 19.2 23.0 - - - - 42.2  גידיםתא

 6.5 - - 6.5 - - - - 6.5  חרי"ן מסלדנטחון ביב

 233.6 - 13.8 (16.4) 305.1 - - - 302.5  םחידיאות לינקמעו

 (8.8) - 1.0 (0.2) (13.5) - - - (12.7)  יםנט קקיםעס

 (4.3) (1.1) - (1.7) - - - (1.7) (4.5)   אחריםנכסים

 261.7 (1.1) 34.0 11.2 291.6 - (86.3) 158.6 408.0 ישראני א סיכונויישכל סך ה

 קשוסיכון 
        

1.6 

  עוליון תפסיכ
        

18.6 

 CVA סיכון
        

(0.4) 

 תחרות אשפעוה
        

- 

 5,969.2 33.0 43.3 979.4 5,042.2 - 2,568.5 2,623.9 11,290.3 1.22.113 םיול יתרה

 

 0202בר מבדצ 31 -בה מתייסשנה שנל  

 (שראיאה למרהת )לפני חונוטבת תחהפאי ולאחר שראסדי הפה לשהפרה לאחר שיפחבם ויישינ  

 250% 150% 100% 75% 50% 20% 0% ה"כס השיפחהסוג 
סי כנב

 סיכון

                 ח"ש יניולימב  

 5,346.4 33.3 24.3 954.9 4,622.4 - 1,525.6 2,095.5 9,256.0 31.12.19ום יתרה לי

 - - - - - - - 365.8 365.8 תבונורי
 (1.0) - - - - - (5.0) - (5.0) ירבוציטור סקת ויושיי

 226.8 - - - - - 1,134.2 - 1,134.2 םאגידים בנקאיית

 (41.4) - (0.4) (40.6) - - - - (41.0) םאגידית

 (4.6) - - (4.6) - - - - (4.6) יחרסמ "ןדלחון נטביב

 101.5 - (14.6) 15.6 143.4 - - - 144.4 םחידית לינאומעוק

 (11.6) - - - (15.2) - - - (15.2) םטנים קעסקי

 44.9 0.8 - 42.9 - - - 4.0 47.7 םחריאם כסינ

סיכוני שינוי כל הך ס
 יאשרא

1,626.3 369.8 1,129.2 - 128.2 13.3 (15.0) 0.8 314.6 

 שוקסיכון 
        

(1.5) 

 תפעוליסיכון 
        

28.7 

 ACVסיכון 
        

0.1 

 תחרואת שפעוה
        

- 

 5,688.3 34.1 9.3 968.2 4,750.6 - 2,654.8 2,465.3 10,882.3 20.12.31 םולי תרהי
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 (חש" ינוילימ)ב םירושקה םינוכיסלו תויקסהע תויוליעפל סחיב ןוכיסב םיללקושמ םיסכנ
 

 2021בר מצדב 31ם ליו  

   םיחייקופ תלופעי זריגמ  

  
 קישמ
 תבי

 קאותנב
 תטיפר

 קיםעס
 ניםטק

 םוזעירי

 קיםעס
 םינינובי

 קיםעס
 םדוליג

 םגופי
 םמוסדיי

 ניהול
 ינסנפי

 כ"סה

 סיכון
 יאשרא

3,688.7 3.5 608.1 296.0 87.2 0.1 741.1 5,424.7 

 7.1 7.1 - - - - - - קשוסיכון 

 סיכון
 יתפעול

397.3 4.3 50.7 20.7 9.7 0.4 55.7 538.8 

 5,970.5 803.9 0.5 96.9 316.7 658.8 7.8 4,085.9 לסך הכ

 
 0202 רבדצמב 31 וםיל  

   םייחויקפ ותילעפ ירזמג  

  
 קישמ
 תבי

 קאותנב
 תטיפר

 קיםעס
 ניםטק

 םוזעירי

 קיםעס
 םינינובי

 קיםעס
 םדוליג

 םגופי
 םמוסדיי

 ניהול
 ינסנפי

 כ"סה

 סיכון
 יאשרא

3,450.8 2.6 595.7 309.9 38.7 1.2 764.2 5,163.1 

 5.5 5.5 - - - - - - קשוסיכון 

 סיכון
 יתפעול

380.1 3.8 56.4 22.6 9.2 0.5 48.1 520.7 

 5,689.3 817.8 1.7 47.9 332.5 652.1 6.4 3,830.9 לסך הכ

 
 .2014ובמבר נב 3יום אל משרק ינזר באות חוהורבגדרתם הכים  פיקוחיילותע פזריגס למייחמת* 
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ףהון ומינו 
   ןו ההכברה - 3 לקח 

  יחוקיפה ןוהה בכרה

 

   2020בר מצדב 31ליום  2021 צמברבד 31 וםיל  

  

 ןו מההוכונ אלש יםומכס
 ינפל ש הנדרלופיטל יםפופכה
 אםבהת 202 אהורה ץוימא

 IIIלזאבל 

 הוןהכו מנוא שלים כומס
 ני לפשנדרהפול ם לטיכפופיה

 םאהתב 202ה אהוראימוץ 
 III לבאזל

היינפה 

    ח"ש יניולימב    ח ש"ינוילימב  

 םפידעוום יריכשמ: 1ד ברו עצמין הו
     

 גידאהתעל ידי ק נפהושגילות ניות רהון מ
 הוןהכלולות בגילות ניות רעל מה אי ופרמיקנהב

 1 עצמי רובד
17.0 

 
17.0 

 
1 

ז כרהושאו ע הוצשנד בידבות דים, לרעודפי
 ןזאהמ ךאריאחר תל

867.7 - 786 - 2 

 םהיתן לנשים דפעואחר מצטבר וכולל רווח 
 יגילו

(8.4) (13.6) (8.4) (12.4)  3 

קוחיות אמות פיהתני לפ 1עצמי רובד הון 
 םייכוניו

876.3 (13.6)794.6 (12.4)  
 

 יותחוקיפ אמות הת:1 ובדי רצמ עןוה
      יםיויכנו

ה אוצת כשוממום טרשם סדיהפם וחירוו
 עונבשות בויייהתחשל  הוגןהשווי בם ויישינמ

 גידאהת שלעצמי האי שראהכון סים ביינומשי
 גיןיות בבוייהתחס לייחהת, בףסנו. באיקנהב
אמות התכל את ע גרוש ל, יםזריגנים כשירמ

כון סיעות מובנה( DVA)איות נבושהחהשווי 
 קנהבשל עצמי האי שראה

(*) 
 

(*) 
 

4 

 יםפסונ יםיויכנו יותחוקיפ אמותהת
 יםקנהב לע חקפ המייד ל עובעקנש

(2.1)(2.1) (3.6) (3.6) 
 

 (3.6) (3.6) (2.1) (2.1) תעלוייהתהנית כעת תשפהגין : בהזמ
 

 הוןם בייכוניהוקוחיות הפיאמות התהכל ך ס
 1עצמי רובד 

(2.1)(2.1) (3.6) (3.6) 
 

 (8.8) 798.2 (11.5) 878.4 1 ובדי רצמ עןוה
 

 (8.8) 798.2 (11.5) 878.4 יםיויכנ ינפל ףוסנ 1 ובדן רוה
 

 םייכוניף: סנו 1הון רובד 
     

 - ףוסנ 1 ובדן רוהב יםיויכנה ל כךס
 

- 
  

 - - - - ףסנו 1הון רובד 
 

 (8.8) 798.2 (11.5) 878.4 1 ובדן רוה
 

 תושהפרו ים: מכשיר2 ובדן רוה
     

גיד אהת ידיעל קו נפהוש 2הון רובד כשירי מ
 קופתתהפיקוחי ב הוןה בכללהים לכשירה

 המעבר
1.0 

 
1.9 

 
5 

 חברות בת ידיעל קו נפהוש 2הון רובד  ירישכמ
      '. ג צד קיעישאי למקנהבגיד אהתשל 

 לפי אישראסדי הפבוצתיות לקשות פרה
 סחייהמתס המעת שפה

59.3 
 

64.2 
 

6 

 60.3 םייויכנ ינפל 2 ובדן רוה
 

66.1 
 םייכוני: 2הון רובד   

     
 - 2 בדון רולה ותיחוקיפ הותאמל ההתכ ךס

 
- 

  



 29|  2021שנת ל המפורט הסיכונים דוח

 60.3 2 ובדן רוה
 

66.1 
  

 (8.8) 864.3 (11.5) 938.8 ןההוך ס
 

פול ם לטיאהתם בשוקלליכון מסיסי כנכל הך ס
 -  זלאם לבאתהב 202ה אהוראימוץ ני פש לנדרש

 
- 

  

 5,970.5 יםללקושן מויכ סיך נכסס
 

5,689.3 
  

 ןוה ימורשל יותוכר ןוה יחסי
     

כון סיסי כנז מאחוכ) 1עצמי רובד הון 
 ים(קללמשו

14.71% 
 

14.03% 
  

 14.71% ים(קלל משוסיכוןסי כנז מאחוכ) 1הון רובד 
 

14.03% 
  

 15.72% ים(קלל משוסיכוןסי כנז מאחוכ )כוללההון ה
 

15.19% 
  

י ד יעל ובעקנש יות מזערדרישות
      םבנקיה ח עלקפמה

 ידבע על יקנשרי מזע 1ובד צמי רעהון חס י
  יםנקבהח על פקהמ

8.00% 
 

8.00% 
  

 ל ידיבע עקנש זערימ 1ובד הון רחס י
 םינקבהח על פקהמ

8.00% 
 

8.00% 
  

 עלקח המפעל ידי ע בקנש עריזכולל מהון ס יח
 ים קנהב

11.50% 
 

11.50% 
  

 ניפל) התחפהה ףסל חתתשמ יםכומס
      (ןויכ סלולקש
שי פרה מהא כתוצנוצרוש  לקבלםנדחי םסימי
  .ההפחתהף ס מתחת להןשיתוי ע

33.0 
 

33.9 
 

7 

 2 בדו ברהפרשות ללתהכל הקרת
     

 2גרת רובד סה במכללהה לכשירה שפרה
ית, נדרטסטהה שגיה תחת לחשיפות סייחהתב

 ה קרהתיישום ני לפ
59.3 

 
63.5 

 
6 

 2 רובד גרתסה במשפרהכללת הה לקרהת
 נדרטיתסטהה שגיהתחת 

67.8 
 

64.5 
  

 חיכהון פיקום שירי כםשאינשירי הון מכ
      המעברת ראולהום הכפופי

ים כללנהים כשירכחית למנוהה קרהתסכום 
עבר המאות רהוים לפופכה 2הון רובד ב

 [.299 הארהוהמעבר באות רהואם לתה]ב
1.0 

 
1.9 

  

 8.6 הקרהתשל ב 2ון רובד המה שנוכם סכו
 

7.7 
  

 .םיבנקה על חפק המהוראות וםיינאוחשב םינקת של הנשו לראםשויי (1)      
 ,%5.11ו  %8 נויה 250 העש ראת להוםבהתא 2020 למרס 31-ל יפסכה חדוחל מה שנדרה ללכוה ןההו יחס ויער מזיעצמ ן הויחס (2)

 .ח"ש יפאל 50-מ ךוהנמ םכוס גציימ  (*)

 
  ' אפתסתו 'ר - יחיקופה ןההו יכיבור אזן המןי בשר הקעל יילוגל
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   ןוה תומילהו ןוהה לע ףסונ עדימ

 1 דבור  הון,1 דב רוצמיעה בהון ייםנו שיתרבו לקוחי,יפה ההון  עלדםהקו חיוודה דעו ממתתנועו  שליםרזת חדו
 .2ד בורן והו

 

  

 שנהל
 ימהינסתש
 םויב

 רבבדצמ 31
2021 

  

 שהולשל
 יםשודח
 וימינסתש
 רבבדצמ 31

2021 

 ביום

 

 שנהל
 ימהינסתש
 םויב

מברצבד 31
2020  

 

 ח ש"ינוילימב  

 

 ח ש"ינוילימב
 

 ח"ש יניולימב

 1 בדוי רעצמ ןובה יוניש .1
    

 ותיחוקיפ ותאמ התינפל ,1 בדוי רעצמ ןו הךס
  ופהק תלתיחלת יםיוכינו

794.6 877.7 
 

716.6 

 4.2 82.9 קנבה ותינ מילעבל חסוי המןובה יוניש
 

78.5 

 קנב הותינ מילעבל חסוי המןו הןיב יםלבדבה יוניש
      1 בדוי רעצמ ןו הןיבל

אות נבושי חכללאימוץ ין ג מעבר באותהורישום 
 םבדיעוזכויות א שנום בבליקומ

(1.2) (5.6) 
 

(0.5) 

 ותיחוקיפ ותאמ התינפל ,1 בדוי רעצמ ןו הךס
  ופהק תףולס יםיוכינו

876.3 876.3 
 

794.6 

  :יםיוכינו ותיחוקיפ ותאמבהת יוניש
    

עצמי רובד הון  - םייכוני פיקוחיות ואמותהת כלהך ס
 הקופלתחילת ת 1

3.6 2.5 
 

5.1 

 (0.4) (1.5) 1עצמי  הוןעלות ייהתהנית כגין תבאמות הת
 

(1.5) 

עצמי רובד הון  - םייכוני פיקוחיות ואמותהתכל הך ס
 הקופף תסול 1

2.1 2.1 
 

3.6 

 ותאמ התחראל ,1 בדוי רעצמ ןוה לכ הךס
 מברצבד 31 וםיל יםיוכינו ותיחוקיפ

878.4 878.4 
 

798.2 

 2הון רובד וי בנ שי.2
    

 61.1 66.1 ופהק תלתיחלת יםיוכינ ינפל ,2 בדון רו הךס
 

54.9 

 0.0 (0.9) םייכוניני  לפ,םירישכ: מ2הון רובד וי בנשי
 

(0.9) 

 (0.8) (4.9) םייכוניני לפ ,פרשותה: 2הון רובד וי בנשי
 

12.1 

 60.3 60.3  מברצבד 31 וםיל יםיוכינ ינפל ,2 בדון רו הךס
 

66.1 

 ם: ייכוניוי בנשי
    

 - - ה קופלתחילת ת 2הון רובד  -ים ניכויכל הך ס
 

- 

 - -  2הון רובד  -ים ניכויכל הך סוי בנשי
 

- 

 66.1   60.3 60.3  מברצבד 31 וםיל 2 בדור ןוה להכ ךס 
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באזל  

הבנק מיישם את הוראות ועדת באזל בנושא מדידה והלימות הון ,כפי שאומצו על ידי בנק ישראל בהוראות ניהול 
בנקאי תקין 201 עד 211. הוראות באזל מתייחסות ל- 3 נדבכים:  

 
 תושי הגיראש איונכי סילגב רשאכ ,רדפבנ יםונכי הסיוגמס חד אכל לותשבוחמ ה,ותירעמז ןו הותשירד - אשוןר ךבדנ
  :ן הותירקיעה
 .ותיוניצח וגרי דותרבח  שליראשא יוגרי דיונ נתקר עליע בכתתממס היתטרדטנהגישה הס    .1
Internal  )בנק הייד  עלוחתופש יםודלמ ל בהתאםו חושברש איםיימ פניםוגרי ד עלותססו המבותדמ המתקותשיהג    .2

Ratings-Based.) 
 ןו ההאתהקצ  שלובשיח  גםעוצ מבוקש ןוכי סןיובג ,בנק ה שלותפישח הללכ ליתטרנדט הסשהי הג אתיישם מבנקה

  .רחס למיק בתיפיפצן הסוכין הסי בגרשתהנד
   
 ICAAP- הךיתהל - בנק ה שליםונכי הסילפורפ לחסי בןו ההותות נאכתרע להיהפנימ ךיבתהל עוסק - ני שךבדנ

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) הךי תהל.םשיי מבנקשה רהוהבק חויקפ היכרעובמ -ICAAP  דעונ 
 בשחהת בותרבל ,בנק הותילעפב יםלומ הגיםונכי הסללכ בךותמ שתיםיונ היםעצאמ לש תולמ ההרמ וםי קחיטלהב
 ,ןושאר הךדבלנ  בהתאםיקחזה לנק הבשעל ותינימאלי המןו ההותשירד לרבע מזאת ,תויידעת ותיטגרטאס ותיכנבת
 ןו ומימןו הבנת הלןוכי ס,ותי צןוכי ס,ציהינפל אןוכי ס,י הבנקאיק בתיתיבר ןוכי ס,יראש אותיכוזיר ןוכי ס:זה ללכוב
 יולזיה יםבנו המיםוננגנהמ ינתח ב,רית הןי ב,ללוכ ךיתהל ה.ודעו ןיטיונ מןוכי ס,יטפש מןוכי ס,היטגרטאס ןוכי ס,רורט

 וםשיי ליםי פנימיםכי תהלוםי קינתחב ,יםונש יםשיחר תסיבס ת עליונ הותות נאכתרע העויצוב ןוכיי הסוקד ומיםונכיהס
 ישיחר תלתולכ הותה נאןויצ קישיחר תית תשתםויוק תרויקוהב רה הבקיכרע מוגרשדו רופיש ,ות נאייד תאגמשלמ
 .ראלשי בנק ול מ(SREP )יחויקפה רהי הסקךיבתהל זה ךנדב ן, עוסקכ ו כמ.יםיטליסו הןויצק
 

  שליפ הכסחווי בדיוילהג ותשיר ד אתללוכ ךדב הנ.רויבלצ חוויוהד יויל הגותשירד - וקש עתשממ - לישי שךבדנ
 .י בנקאידתאג

 
 רואמש ,ן"ו הותלימוה דהי"מד לותראו להןוכעד י בנקאחויקפל באזל עדתו סמהריפ ,7201 רבדצמ שודח ךבמהל

 הזיבא עויד לא, זה לבשב כי ןיילצ ובשח .2027 רנואיב 1 עדו 3202 רנואיב 1-מה החל רגומד ןפובאף וקלת כנסילה
 .ראלשיב אלה ותראוה וומציא יומת ןפוא

 לאשרי נקב י"ע לאזב ותאורה מוץיא

  מנת על,וכנודעש יפכ ןו הותלימוה דהי מדשאובנ 121-201 רפמס ןי תקי בנקאולהינ ותראו ה אתיישם מבנקה
 ןו החסי בודעמל בנק השר נד,יםירעז מןו היחסי רבדב ןי תקי בנקאולניה ותראולה תאםה ב.אזל בותיחנ להןלהתאימ

 או החדומא  בסיס עליםיאזנ המוינכס ךשס י בנקאידכתאג זאתו %12.5 לש ללוכ ןו החסיו %9 של ירעזמ 1 ובדר יעצמ
  .יתקאבנ הכתרע במיםיאזנהמ יםנכס הךמס %24 עד
 תארוה את יםבנק ה עלחויקפ הסםרפ ,ןי תקי בנקאולניה ותראולה ותאמת מהלקחכו ונהרוהק ףי נגותרצפת הרולא
 תושירד חתתפ הלתולכ רשא ,201 ראהו הןוכעדל עתוג הנעהש ראתו ה,רית הןיב ,ללהכ נבה ,250 ןי תקי בנקאולניה
  .חת אוזח אודתבנק יםבנקה ת עלוהחל ותירוטולרג הןוהה
 תחתפ הןייענ לרש כא,עהש האתרו הףוק תכתר להאיםונכעד יםבנק ה עלחויקפ הםרספ רבשמ ה תקופתךרולא

 די התאג שלןו ההיחסיש לבדוב ותראו ההףוק תום מתםישודח 24 ום תעד ולח תקלה ההיכ ענקב ןוהה ותשירד
 םרט יקאבנ הידתאג ה עליםשחל יםירעזהמ ןו ההיחסי ו אראהוהה ףוק תום תעדו במןו ההיחסי מוחתפי  לאיהבנקא

 זוחא התוודנק 3.0 עד של ןו ההסחי בחתהפה יכ ענקב רזוחה תרגמסב ,זאת עם .הםיינ מבךו הנמ,עהשה אתרוה
 לראשי בנק רסםפ 2021 רבדצמב 27 וםיב .רואמכ יגהרחכ שבח ת לאאהרו ההףוק תםו מתיםשדוח הששת בתקופת

  .העש הראתו הףקו תוגפי ,2022 רנואיב 1 וםי מהחל ,ויפ לרזוח
 יונ נתיפל ,יםבנק ה עלחויקפ הייד  עליםשר הנדירעז המללוכ הןו ההחסיו ירעמזה 1 ובדר יצמע ןו החסי ,ךכ לבהתאם

  .מהתאבה %05.11ו  %00.8 נםי החווי הדעדומ

  ההון תימו הלתכרעהלנק בהת גיש
 סיהבס את( ICAAP-ה ךילתה) יתונהה ותותנאה כתרעה ךיתהל והומה נקבב באזל של יהשנ ךנדבה עתטמה רתגמסב

 . בנקה של יימלינהמ ןוהה עדי עתילקב
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 בנק ותיחוהנ באזל של דהועבה רתגמסל ובהתאם לתובמק יתנלאומיב קהיטרקפל תאםבה עבצמת ICAAP-ה ךיתהל
 דתיבמ ותפנוס ותיודעיי ןוה ותירכ ותוקצומ ןושארה ךבנדב יתרוטולרגה ןוהה הקצאת רתגותמא ורתגמסב, ראלשי

 ףטוש הולניהוה יתונ ההותות הנאכתרע ה,יםונש היםונכי הסידתאמ יתיוגולוד מת אתעימטמ ICAAP -ה ךסממ. ךרוהצ
 ךשממת חיש ו ד,יםי פנימרופיש יכי תהל עקבים השנךל במהועצ שהתביםרב יםיוינשו יםונכעד ילכ מ הוא.ןו ההשל

 (, עדכוני בנק ישראל ועדכונים בינלאומיים שונים. SREPשל חברת האם עם בנק ישראל )לרבות תהליך ה-
 תוומה ויותוצאות ףושח אוה יהםאל יםונכיבס שאתל בנקה לתוכי את ןוחלב עדונ יתונהה ותותהנא כתרעה ךיתהל
 סיבס ותשמשמ ןוה, יישומה חתצלוה יםנוכיהס ולניה ותיינמד ותכילא הןו ןוירוטרקיהד עשקב ןוהה יעדיל הן רחוז ןוהיז

 .בנקה של ןוכיהס לתויבוק ןוהה יכרצ יוזיה ייד על ותבלומג ןוכילס ןויאבת שויבוג ןוהה ןוכנות ןוהה יעדי עתילקב
 השל ןוכיהס ילפורפ ולמ אל בנקה יתיראב שרהנד ןוהה ףיקה את יםווהמה ךיהתהל יצאממ יםחננב ןוהה עדי עתיבקב

 ישיחרת חתות ננתכוהמת חהיוהצמ בנקה של יםיעסקה יםעדיה על ססבהתב ידעת יפנ פהוצ ייהראוב חוהד עדולמ
 .יםיטליסוה ןויצק
 הרשושא יתונהה ותותנאה ךיתהל יתתשת. ןוירוטרקיהדו נהלההה יע" רשוא 1202 יוניב 30 יונלנת ICAAP-ה ךסממ
 .קבנב עוצהמב יהפנימ ךילתהל בסיס שתשממ בנקב
 
 הנהלההל גי שטרטאסהן נוכתב ליהכלן דיוה תרגהון במסהן נוכתב תיכואי ותיון כמודי
 תרכנגזו ודהעב היתכנלת גמתרו מתיתטגרטאס היתכנת ה.2021-2017 ים לשנית שנתשחמ יתטגרטאס יתכנ תבנקל

 תרגמסוב נהשב יםיעמפ קפתומת יםיותכמה עדיהי על יתטגרטאסה יתנכהת .ישנת-תתל הןוהה ןוכנ תבנהנ ממנה
, ןוהה ןוכנת רושיא רםט .יםכנודעמה יםיטגרטאסה יםעדיה עם לימהבה וינה יםיהק ןוהה ןוכנת כי יקהבד יתשענ זאת
 .ןויצק ישיחרת חתות ילרג יםעסק צבבמ ןוהה יעדיב מידהעה נתיחב של ךיתהל עצמתב

 רבדב ותוודא הי ואונהרוהק רמשב עקר  על,פתנוס חתא נהש לכהרוהוא יתטגרטאס היתכנ התפהוקת 2021 יוליב
 .ותוקבע היםשנה שמחל שהדח יתטגרטאס יתכנלת ךרענ בנקה .ותחולק הותהג התנ עלפהיהמג כתהשל

 ןוהה יעדי עתי קבוינה יםירכזמ הוירצו מתחדא רשכא ,ICAAP-ה ךי תהלעויצ בללוכ לאז ב שליהשנ ךנדב הוםשיי
 ,ותחפ הכל ל,נםי הןו ההיעדי .ללוכ הןוולה 1 ובדר יעצמ ןו להיםענקב ןו ההיעדי .ןויצ קצבובמ ילרג יםעסק צבבמ

 הקל ההללא .ללוכ ןוה 511.%, 1 בדור יעצמ ןוה 8%  עלאלרשי בנק  שליתזמנ הקלה בהיםומדעה יםירוטולרגה יםעדיה
 .%12.5 -מ חתפי  לאללוכ ןו החסיו %9 -מ חתפי לא 1 ובדר יצמע ןו החסי ,הרואמה
 
 :ןכדלקמ ,4202-2220  שנתןי בגיםיימלינן המו ההיעדי ועבנק 216.0.03 - היונלנת ICAAP-ה ךי תהלרתגמסב
 
  .%56.12-מ חתפי  לאללוכ הןו ההחסיו %10.5-מ חתפי לא 1 ובדר יעצמ ןו החסי - ילרג יםעסק צבבמ •
 .001.%-מ חתפי  לאללוכ הןוהה חסיו %0.7-מ חתפי לא 1 ובדר יצמע ןו החסי - ןויצ קצבבמ •
 

 ןו ההןוכנ תףנוס ב.ןו ההןוכנ ת עלעיפש להיםיושע היםירכזמ יםיידעת יםירוטולרג יםיוינש ןוחשב בחוק לןו ההןוכנת
 כלל ךתמ ישנת-לתהת ןוהה ןוכנת. ותולע ןו הותשיר ד שלצב למענה מלתת לוכיו ןוחטי בותירכ ללוכ ,ירנמש הוא

 םישאובנו ריקעב יונאעקמ היראשהא של ציהונקפכ ןוהה יעדי לתגדמה תוצאהכ ושעל הון ותשירבד פהוהתק ךרוא
 .יםפנוס

 רנואיב 1 וםיב %80 של הרלתק עד ורכוי יחויקפ ןוכה דוע יםרישכ נםישא ןוהה ירישכמ, רבעמה ותראולה בהתאם
 ראוינ 1 וםי מלח ה,ךכ לםתאבה. 2022 רנואיב 1 וםיל עד םיפנוס %10-ב זו רהקת חתפות קבתוע נהש כלוב 2014
 .%20  עלרהקהת מדתוע 2020

 

 :1220בר מצדב 31ם ליו 1ד בור עצמי  הוןחס י שלםוייינהשת עפשה חתונין להל
   

 

  ח"ש דראילימ 1- ביונישה תעפשה ח"ש ינוילימ 100- ביונישה תעפשה
 1 בדור ימצע ןוהב

 
 ןוכיסה יסכנ ךסב

 םיזוחאב 
 %67.1 %11.2 
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 ףונימה סחי - 4 קלח
 יאבנק ולניה ותראולה ותאמהת -250' מס ןיתק יבנקא ולניה ראתולה ןוכעד ראלשי בנק סםרפ, 2120 רבדצמב 27 וםיב

 ןיתק יבנקא ולניה אתרולה ןוכעדה ףקות ךראוה רתהמסגב ,(עהש ראתוה) ונהרוהק רשבמ עם ותדדוהתמ ךרולצ ןיתק
 סחיב ודעמל בנקה שעל כך, חוזאה ודתנק יחצב ףוינהמ חסי שתירד את קלמ ןוכעדה. ףוינמ חסי שאובנ 182' מס

 דחומא בסיס על יםיאזנהמ וינכס ךשס יבנקא ידכתאג אתוז ,(%5 וםבמק) חדומא בסיס על %4.5-מ חתפי שלא ףוינמ
 ףוק תום תרח לאיכ ענקב ,ףוינהמ ותשירד חתתפ הןייענל. יתהבנקא כתרעמב יםיאזנהמ יםנכסה ףקימה %24 עד הוא
 חסי או .2230.06 וםיל ףוינהמ חסימ חתפי לא ףוינהמ חסיש לבדוב .320231.12 עד ולחל קלהה הךישמת הראוהה
 .יהםינמב ךוהנמ, העש התארוה רםט יהבנקא ידהתאג על שחל יזערהמ ףוינהמ

 (LR1 )ףוינהמ חסי ךרולצ פהישח הידת מדןילב ןאזמ ביםנכס הןי בוואהשה
 

  

 צמברבד 31
2021 

 צמברבד 31
2020 

 
   ח"שני יליומ

 10,348.8 10,835.0 םחדימאום הספייחות הכלדואם בהת ים הנכססך

 2.4 2.1 םריגזנ םנסיינפיים ירשמכין גב התאמות

 םלסכומית ניומאזץ וחיפות השחל השמרה )הים נימאזץ חוים טן פרייגב התאמות
 (ראישך אשווי ער

548.7 616.9 

 60.9 57.1(*)ות חרהתאמות א

 11,029.0 11,442.9 ףוני המחסי ךצורל הפישח

 218 ןיתק יבנקא ולניה ראתולה תאםבה ףוינהמ חסי  
 

  2021
צמברבד 31
 2020

צמברבד 31
 

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

 תוינאזמ פותישח
  

 (נותחוטביות בלר ךך, אעריירות נון מימקאות ס ועזריםגנ טמע)לזן במא נכסים

 (1ובד רהון יעת בקב נוכושם נכסי גיןבם )סכומי

10,891.1 10,409.3 

    

 (ךער תויירנ ןוימות מאקועס יםגזרנ ןיג בטלמע) יותנאזמ פותישח ךס

 םיגזרנ ןיגב פותישח

10,891.1 10,409.3 

  
 טחוןבי חתתאחר הפ: לוגמאד)לים גזרנגין ב קאותעסלכל הה שורקוף החלשעלות ה

 (שירכמזומן בה נמשת
1.0 0.4 

 גיןב קאותעס הכלשורה להק עתידית ציאליתנטה פופשיחן גיב פותסכומי תוס
 םריגזנ

2.1 2.4 

 2.8 3.1 םיגזרנ ןיג בפותישח ךס

 תוחרא יותנאזץ מוח פותישח
  

 2,323.5 2,195.0 וטברו בקונ ערךב ניתזץ מאוחיפה שח

(1,706.6) (1,646.3) (יאשראשווי ערך  מיםלסכו המרה גיןבות תאמ)ה
 616.9 548.7 םיינאזץ מוח יםטיפר

 פותישחה ךוס ןוה
  

 798.2 878.4 1 ובדן רוה

 11,029.0 11,442.9 תופישחה ךס

 ףוניס מחי
  

 7.24% 7.68% 218 ןיקי תאקנ בלוהינ אתהורל אםתה בףוני המחסי

 .אישראשי פרהבוצתית לקה שפרהע מובנאמות התהסכום קר  עי*(
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   יארשא ןוכיס - 5 קלח

 יראש אןוכי סותכי אי עלללכ עידמ
 .יראשם האכי הספ ק עלבנ היפכל ויותיויביחהת בודעמי  לא,י נגד צדו אוהושל ןוכיהס וינה יראשהא סיכון

 2 ךנדב רתגמסב. יראשא יונכילס פהישחה ןיבג יתטרטנדהס שהיהג את בנקה םשיימ באזל ותראוה וםשיי רתגמסב
 .יראשהא יונכיס ןיבג מהימשל ןו האתהקצ עתבצמת ךרו הצידתובמ ןושאר הךנדב השל הוןה צאתהק תרגותאמ
 

  יראשי האונכי סליפורפ ייבכרמ ביעסקה ודלהמ
 יראשבא כהונמ ןוכי סרמתו בוהה גרו פיזרמתב ןייפואהמ ,יםיטרפ ותחולק ליראש באקדמ מתנק הב שליראש האיקת
 םב במצעהר הוינ הו זותילעפ בןו הטמןוכי הסריקע .יםוקוש בותודתנ מעפשו מרש אבייצ שויקבב ןכו יסקעו ירחסמ

  .בנק הותיחוורו יראשק האי תיווש עה עלר לעיפשה לולשעל יםוו הלשל
 
 ןוכין הסויאבת
 תושירלד ואםת, הריזה יתבנקא ותילעפ ואםת ,יראשא ינוכיס לתיטלנ יתידתמ ותונכנ ףמשק בנקה של ןוכיהס ןויאבת
 םוצמצל גיהטרטאס בנקה ןוירוטרקיד והוהת ותיינהמד רתגמסב .ווניצבו בנקה ותילעפ ףקילה ואםות ותיחויקפה
   .יםונש ותילעפ יחומות יםפנעל יראשהא ןוכילס חבר ותבלמג ךרעמ לתולכה יראשהא ןוכילס ותיורצ ילתב ותפישח
 

  יראשהא יונכיס ולניה
 .311 ןיתק יבנקא ולניה אתרובה שרדלנ התאם בריקעב יראשא ותיינמד וםשיי ותעצאמב והלמנ יראשהא סיכון

 יוינש, ורוחזימ, יראשהא יקת ותכיא על רהישמל יםייבטאפק יםכיתהל של ומםיק חיטהבל עדהונ יראשאה ותיינמד
 הטיהשל מתר, ןוכילס ידתיהמ ןויאבהת, יתכלכל-תיעסקה יבההסב על ססבהתב, ודומד רקומב ןפובא ולתוהגד ויתנא

, רוטינ, חויקפ, ולניה, טהישל יוננגנמ של ותהנא מעטפת ןלמת וכן חולקה/ףנעה ותילעפ יומחבת בנקה של הרוהבק
 .יראשהא סיכון ולניה ךיתהל על רתויקוב רהבק, חוויד
 חויקפהו רהקהב. דעביבד לקםחו אמת ןזמב לקםח, יראשאה על חויקפו רהקב עויצלב יםולמה יםוננגנמ ילעפמ בנקה

 . יראשהא את ותנהלהמ ותידחיל ותיוגנקסא ותידחי ותעצאמב יםעוצמב

 על יםיראחהא יםיעסקה םירמוהג ףויתש תוך, יראשהא ותיינמד שויבג ךיתהל את ילהובמ יםונכיס ולניהל לקהחמה
 על נהשל חתא ותחפל רשומאו ןונד, זו ותיינמד שויבג של רוצת וינשה, יראשהא ותיינדמ ךסממ. בנקב יראשאה ןמת
 םיינסינפה יםוקושב ותרווהתמ יםיוינשה פי על ןכעדומת, בנקה ןוירוטרקידו יםונכיס ולניהו יראשא עדתו, נהלההה ייד

 סיכון ולניהו יראשאה וםחתב נקהב ינהל. ךשבהמ טרופכמ, םייעסק יםכרבצו ציהלורגב יםיוינש, לםועבו רץבא
 .שהעלמ כההל זו ותיינמד יםבטאומ יםכתומ יראשהא
 תוך יםונשה ותילעפה יחומתוב יםפענב יראשהא יעסק חויתפ ןפוובא יםעדיב טרופומ בחר ןויד לתולכ בנקה ותיינמד

 תרמב יםיניפומאה יםרוצומ יםפענ-יתת מתרב ותיטנרפ ותבלמג ותרבל וםחות ףענ כלב יםטרופמ ותונרקע רתהגד
 .בוההג סיכון

 וןסיכ ל עלותההגב  ובקביעתשראין אסיכו להו לנייותנדימ הרתד בהגםשמייומ הישהוהג םיוניהקריטר
  ראישא
 ןויאב התרתגד הותעאמצ ביראש האןוכי סוםלצמצ יהטגרטאס בנק הןוירוטרקי דוהות היראשא הותיינ מדרתגמסב

 תא וז,יראש אןינתי  לאהם ביםחומת ןכו ,בנק ה שליוקוישה ודיק במיםצא נמנםישא ותילעפ יחומ תריוהגד ןוכילס
 התשוא ה אםף א,בוההג ינה איהם עלרהוהבק טהילשה רמת ו אבוהה גבהם ונה הטמןוכיהס רמתש במידה

 .בוהה ג מהםלתקבה לויהשעה יתיאלנצטופה
 :ותונרקע רפס מבנקה יישם מויה זטגרטאס מלקחכ
 משקה יפנע מתרב ןוה ודדהב חולקה רמתב הן, תופישחה של רקוומב ריזה ולהיונ, יםונכיהס של ותנא רוזפי -

 .יםנושה יםיעסקה ותילעפה ירמגזו
 ל שתפטו שהניבח, חוק הלשל רזחהה רשכו תינחב :רת הי ביןיםללכוה איראש רשואי לניםטריוקרי תינחב -

 שיחר תללוכ ושל ותיויביחתוהה יםנכסה בנהומ יםמנומזה יםרזת קתי בד,חוקהל של תסקיעה תלופעיה נימאפיי
 יםפוסנ יםרטרמפ חויתנו פועל הוא בו יפענה רזהמג חויתנ, ותונחטיהב יבט, ות(יינבמד ועקב שניםכומ )בסןויצק

 .ב"וכיו ושל יםספקב, יוותחולקב חולק השל בוההג ותתל: ןוכג יתנסינפה וותיתנא על כההשל להם

 ןילב תחולקוהמ תללכוה תחיווהרוו חיםוהמרו  ביןהימ הל עלהרי שמךתו ק שואיתנב אירשא תן מעל הרשמי -
 הכנסהה רועיש את יוטיב יידל יםביאמה, םיוקדממ ותרובק יםכיבתהל שושימ תוך, םותילעפב לומההג ןוכיהס רמת
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 תמר. זה רועישל וםמיינמ רף עתיקב ותרבל, ללוכה יראשהא יקלת חסיב ,(ותעמלו יםחוורמ) חולקמה לתולכה
 .יראשהא ןמת בשל שתרדהנ ןוהה צאתהק את גם פתמשק יםחוורמה

 יםש אנעם יראש אותסקאע יראש האותיינ למדהתאםב :ד(חו מיראישו )יםרקשו אנשים וניםנייע דוגני, תלות אי  -
 ותשגו מותש הבק.ותיממתא היראש האותעדוו בןרושי ארח לא,ןוירוטרקי הד שלרתויק הבעדתוו לובאנה תיםרושק
 העסק הי תנאותוגנ האת ןוחלב עדהוו לרשפ לאמנת  עלוואהש היונ נתלתולכ הרתדומסו יתטתיש רהובצ עדהול

  .ק(וש י )תנאיםרח אותחולק לחסי בפהעד הרדעיוה

 ח לפקלכויש ךכ ,וצמע ליד התאגעב שקרמה הרתגמס ביראשא היפתשח  עלרהימשל תמיוניפ תלובג מתעיבק -
 .וענקבש יראשא הןוכי סיעדי בעמידה על

 .ןוירוטרקיהד עבשק יפכ בנקה של ןוהה ותלימה יעדי על ססבבהת בנקה של תניההו תתואוהנ על הרשמי -
 תוילעפ ירזמג, ותודדב יםוול ותוצלקב יראשא ותבלמג עתיקב ותעצאמב הריבס אירשא תוזיוכיר תרמ עלרה שמי -

 '.וכו יראשאה יקלת חסיב ותולהגד יםווהל ותוצקב של ללוכה יארשאה ףיקה, יםווהל ותוצבקב
 יםיכלכל ורמאק יםיוינש ותבעקב ותיינהמד ךסממ ןוכעדב ךרוהצ ינתחלב יםרורב םתייכמו וריםטקדיינא תרדגה -

 ותראוה, ןיפיחל ירעשב יוינש, שקבמ חהיצמ ותיזחבת יםיוינש :יהםינ ב,בנקה יונבנת יםיוינש או יםירוטולרגו
 קבנה של וונה ותלימה, יראשבא בנקה של ולקחב יוינש, יראשהא וםחת על עהפשה ותבעל ותשדח ותירוטולרג

 .ודעו

   הגנהויקו - ראישאב  הבקרהייתקצנ ופושראין האסיכו להו נילש רגונירך האמעוה נהמבה

 :גנה( היוו )קיםירקיע יםכנדב שהוב משלכרו מיתהפנימ רהק הבךרעמ
 םיפי הסנךרעמ ,יתשאר הלה בהנהיראש אף אג אתללוכ אשוןרה הנגהה  קוגם הוהמהו ניםכוהסי צריו יךרעמ -

 ןושאר ה ההגנהו בקםיללכ נףסובנ .טהבמ ותחולק ינכס וליהונ ייננספ ולניהל ותקמחלוה ותיעסקה ויותידחי על
  .יתטפשיה המי הגבידתחיו יארשא הולניה יתינקצופ ,י(ראשא חויקפ )יראשא חקפמ ךירמד

 יראש ארתקלב והיחידה בנק ביראש איונכי סכתרעה ליחידה ה,ישרא היםונכי הסנהל מ אתללוכ ניהש הנגהה קו -
 .יטפשץ המועייהו שבחה ףגא  אתללוכ י השנההגנה ו קףסובנ .בנק ליראשא רתבק ותריש ותנת הנאם הרתבחב

 יפו גכל  ואתןוירוטרקי לדותרישי פהופכ הויהתל ילת הביתימ הפנרתויק הבךרע מ אתללוכ ישי השלהגנהה קו 
 .יםיוניצחה רתויקהב

 

 תושקב של יעסקו יכלכל חויתנ ותעצאמב יראשהא ןוכיס חתתפהל יםכיתהל ףטוש ןפובא יםעצמתב יראש אףבאג
 . ןיתהנ יראשאה רחא יםפטוש רהקוב מעקבו ןיתהנ יראשאה וגריד, והוהל ותילעפב יראשהא סיכון כתרעלה יראשהא

 . יםונש משק יפנעל יראשהא וכן יםוול ותוצוקב יםולגד יםוולל ןיתהנ יראשאה יתקופת ןפובא ןונד לקהחהמ רתגמסב
 עבצמ ותהעצאמב - ויגלובהא כתרעבמ יםוכזרמ, ןכנגד יםעומדה ותונחטיהב שווי ותרבל בנקה ותחולק ותיוחב כל
 .יראשאה ותפישח ולמ אל ותונחטיבה צבתמ של ייומ מעקב בנקה
 

 :ןינ הןבהש ותירכזמהש ותונש ותידחי ייד ת עלעוצמב יראשא ביתימ הפנרההבק
 .היחידה ולפיטל רםיעבלה טוהוחל יםייתיעכב ווגושס יראשהא ייקת ולניה על דתקפומ היחידה - ייה הגבידתחי -
 איה דהיחיה. ייננספה מצבם ינתחבו יםייתיעב ותחוקל רויתא הוא יחידהה של קידהפת - יראשא חויקפל היחידה -

 בנקה ותחולק ללכל סחיב ףטוש ןפובא יםעבצמת חויקפהו מעקבה. תיעסקה ותילעפב רבתועמ ינהוא ויהתל ילתב
 .יםונש יםכחתבו ותריתדב יםהמופק יםחשבוממ יםחוויד של ןוומג בסיס על

  :יראשא יונכיס ולניה וםחת -
 של יראשהא יונכיס רתבק על יתראחאו  האםרתבחב יםונכי סולניה ליבהטח להפופכ יראשא רתבקל היחידה -

 יונכיס ולניה)" 311 ןיתק יבנקא והלנ פי על, בנקה של יראשאה יקמת סיכון ססומב דגםמ פי על, יםיפיספצ יםוול
  .("יראשא

 חויתנ חדא ה:יםומח תי בשנוסקתעו בנק בישרא היםונכי הסנהל למפהופכ יארשא יונכיס כתרעלה היחידה -
 ותוח. 311 ןיתק יבנקא והל ניפ על, יםיותמה יםכומבס יראשא ותפישח ילגב ויהתל ילתב ובהכת עתד ותוח ןומת

 העסקה של ימאצע חויתנ עויצב תוךי, ראשהא וגריולד יראשהא לבקשת תחסיימת יחידהה של עתדה
 יראשהא ותעדווב ףשתתמ היחידה יגנצ .יעסקה רםו הגילעפמש עת הדוליקש  את,ןייענה יפ ל,רתגמאתו
 ךרוהצ ידתובמ, ותונהנד יראשהא ותשבק לכב יארשהא יונכיס את ךירעומ ודקב ,(מעלהו ףג אשרא ותכסממ)
 יראשהא ןיבג יסקעה ותטההחל לתקב ךילתהל יתנטגרליא דהיחיה ותילעפ .ותעדווה יוניבד ועתד את והוחמ

 םילימשמ יםימאעצ יםכיהל עויצ בוינ הי השנוםחתה. דעביבד ולא ךימהתהל לקחכ נבחנת תהעמדו ןיתהנ
 .יראשא יפסדלה ותשרפוהה יםוגויהס ותותנא עתיקב ותרבל, ערומ בםשמצ ותובח רויתלא
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   שראיי האנסיכו לש להוינ ודהאמי דה,דימל רכותמע
 םיססב מתיםודל המ.חולק הותילעפ בוםגל היראש האןוכי סוגרי לדהאם רתבח חהתיפש יםימיפנ ליםדמו בנקל -

 ייננספ הןחוס ה,ותונחטי הבילח, תמהולק הייניפא )מוהו הל שלוצבמ עם רש בקיםיביטיקיוב איםרטרמפ  עלבםורב
 ןי שברשהק  אתלהדק  מנת על.ב(ו"יכו יםפנוס יםונת נ,םייפענ יםונ נת,חולק ה שלםייפכס הותחו הדן מףקשתהמ

 .ןוכי סרגת דכל ליתימלינ מאהוש תףר בנק הע קב,ותילעפמ עתבו הנתשואהוה חולק ה שליםונכיג הסוריד
 יםעסקו יםיטרפ ותחולקל יראשהא יונכיס וגרילד ,נק הב אתיםששמ המ,יםיטטיסטס יםודלמ החתיפ האם רתבח -

 םיודלהמ. יםירוטולרג ותונרעקו בנקה של ןוכיהס ןויאבת, תיותרחהת יבההסב, ותיסקעה ותשירלד בהתאם ,יםטנק
 .כשל ליוכיוהס חולקה יוננת, ןוחשבה יוננת על יםססמתב

 ןוומגוב רחב ולכל במ,תוחולק הותילעפ ירח אףטוש מעקב ותספק מוצה הקבתוכרעמ - תנוכו ממתכורעמ -
 .חולק ה שליפ הכסוצב מ עליכנעד עיד ומותונחטיב רמת ,יראשא ותרמסג וליצ נ,תוילעפ ילמהות ותרמ :יםכחת

 הוהגב מהר בותריש הטבי מ אתותחולק ליקענ להרשפא ומטההמ  ואתיםפי הסנאת ,רית הןי ב,ששמ מזה ןונגנמ
 .ותומני ומותענו מקצשל

 אחת מהמערכות הממוכנות המיושמות בבנק הינה מערכת ממוכנת של בקשות אשראי אשר משפרת ומייעלת 
את הליך קבלת ההחלטות והבקרה עליו. 

 או יםוול וצתקב/והול: תכוזיוהרי תלובגבמ רושהק לכב ותירוטולרגה ותראובה ודתיעמ ריתד נקהב ןחוב ףנוסב  -
 .יראשא ותפישח כתרעמ ותעצאמב ,משק יפנעל פהישח

 ייקבת ןוחטיכב ויתננש יםכסהנ על יםודעבשה את יםרוציה ייםטפמשה סמכיםהמ דלתיעו תכרעמ בנקל -
 יםוננתה ותינזמ את ותחיטמב ותונחטיהב ותכרעמ. להא יםנכס של יםווש רחא עקבמ לתהמנה כתרעמו ותחולקה

 .טהובמ יםפיבסנ יםונשה רההבק יפוג כלל יראשא יונכיס ולניהל יםשרהנד
 צבמ ונת תמלת קבםש ל, להיםשורד הרהקוהב חוויהד ,דהי המדיכל  אתרפשול לכלש לכהישמ מבנק הלתהנה -

 תרזע נךכ לשם .יראשא היבלמק  שליתעסקה בתםי בסביםיימהק ,יםונש הןוכי הסייניפאלמ רושק הכל ביתכנעד
  .יולניה עיד מלקתחובמ יםונכי סולניה ללקהחבמ ,יראש אףאג ב,רית הןי ב,קבנ הלתהנה

 עם פרוץ משבר הקורונה, בחן הבנק את סיכון כלל המודלים של האשראי וננקטו פעולות להפחתת הסיכון בעת 
מתן אשראי חדש. 

 ה ובקריקוחפ
 תרשפמא ה,ויגבלו האכתרע מותעאמצ בןחתטב להויתנ שנותונחטי הביווש  ועלותחולק הותיו חב עלחפק מבנקה
 :ודדהב חולק המתר בותונחטי בירסוח רחא יתיומ ותרי בתדבעקמ עצו מב.ףטוש ייומ קבעמ
 .טהמוה בנק היפי סנייד ת עלוונחטי בירסוח עם יםטיגנבלו ארויתא -
 .יםיותם מהיומכ בסותונחטי ברסוח עם יםטגניבלו ארה עלובק חויקפ ודתעב -

 יראשי אנסיכול ל החשיפה עווחדי
, ולניהה ירמוג ייד על יםונש יםכחתוב יראשא יונכילס פהישחה על יםחוויד ןוומג יםבלמק בנקה ןוירוטרקיוד נהלההה

 .יונעברה יםונכיהס ךסממ רתגמסב יראשא יונכילס פהישחה על יםחוויד יהםינב, רהקוהב חויקפה
 םירומופו ותעדו ייד על יםונכיהס כלל ינתחב רתגמסב ףטוש ןפובא רוקומב ןחנב יראשהא יונכילס פהישחה ולניה

 . יםיינהב ירגד ייד על וכן נהלהוהה ןוירוטרקיהד רמתב יםיודעיי
 םיכחתו משק יפענ יפל יראשהא סיכון כתרעה, ריתה בין, יםחווומד יראשהא יקת ותחפתהת רתנסק יםונכיהס ךסמבמ
 תרתי ינתחב, ותונחטיהב מצב, הנהלוהה ןוירוטרקיהד ייד על ועבשנק תובלובמג ותירוטולרג תובלבמג דהיעמ, יםונש
 . יראשא יפסדלה שהרפהה ותריתו יםייתיעבה ותובחה
 םילבשהמ יק התללכ על יראשא יונכיס ותשמהתמ וםחבת ןויצק ישיחרת של והומת בנקה ןחוב ךסמהמ רתגמסב
 .יתונהה ותותנאה ינתחבל ששממ זה ןויצק שיחרת. יתזמנ בו יםפנוס יםונכיס
 .ןוירוטרקיובד ןוירוטרקי הד שליםונכי סולניהו יראשא עדתוו ב,הנהל בה,ןועברל חת א,ןו נדיםונכיהס ךסממ
 
 נהוור הקיף נגותשטפ התעתפשה

 לראשיב 2202  שנת שלןושארה ןוערבה ךבמהל לשיאה עהי שהגלואהחת הרועיש בהכיעד  חלהונהרחאה פהובתק
 לע  ותירשפא הותעפשה הילגב ותוודא י איימת קןייעד ך א,הונרן הקףי נג שלן"וריק ה"אומן זותרצפת מהתוצאהכ
 םיעפשו מותי להיםול עלרשא ותחולק ה ואתיראשא היק בתןוכיהס יוקד מ אתרטלנ ךישממ קבנ ה.תיעסקה ותילעפה

  .יראשא היונכי סרועזמ ליםעאמצ בטוקונ רבשהמ ותכשתממה
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 רתי סקרקפ בןכו 1202 ת לשניםונכיהס על חו בדאהר ,רבש המ תקופתך במהלוטנק שנותולעפה  עלףנוס עידלמ
 .1202 רבמדצב 13 וםי ליפ הכסחו בדןוירוטרקיוהד לה ההנהחו בדיםונכיהס
 
 הונרהקוף גי נעםת דודתמוההת רגבמסת ובוח איתנבם וייינש

 לועפ ליםיקאבנ יםיד תאגודדעל רהט מךו ומת,יםוווהל קשמ הצב מ עלותירשפ האויותכהשל רוולא רשבהמ לתיחבת
 קנ ברסםפ ,הונרו הקףיג נ עקבהם שלותיחוזה ום התשלותיויבוחמב ודעמ ל לאיםיושע ו איםעומד  שלאיםוו לוביציל
 יכ ,רתי הןי ב,עב נקיםרזוח לאםבהת .ים בתנאיםיוינש ועצו ביהםלגב ותובח בולפיטל יםשג דילגב יםרזוח ראלשי

 א לןוערפ לותפו תק שלתוכרהאו יםרויגפ יתרב  עליםרויתו ,ום תשליעדו במייהח דיהםינוב ותווא הלי בתנאיםיוינש
 עצלב יםבנק ה אתודדע ראלשי קבנ .שחדמ ןורג באםיייתיע בותובחכ ותווא הל שלוגוי לסיטטומו אןפו באיםרמוג

 תו תקנ,יםוקח עם יםיעקב רש וא,והו הל שליראש האןוכי סבנת ה עליםססו מברש א,ותווא הלי בתנאיםריזה יםיוינש
 י לאובש ביאשה ,ישיחמ הגל הותרצפהתו רשב המותכשמהת רולא .ובחה ןוערפ לעיי לסיםולכיו ,ותיטונו רלותראווה

 םיוול וגוי בסךרובצו ושוידחו יראש אן מתינתחבב רבה ותריזה בוגלנה ךישממ קבנ ה,ותחולק הצב מילגב ותודא
    .יםייתיעכב

 תוחובד( 2)ג.1 רוביא אהר, ונהרוהק ףינג עם ותודדתמהה רתמסגב יםבנקה על חויקפה ותיחהנ רבבד יםטרפל
 .1202 רבבדצמ 31 וםיל יםיפהכס
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של שחדמ ןורגכא ווגוס לא רשא, הונרוהק ףינג יעוריא עם ותודדהתמה רתגמסב יהםנאת וונשש ותובח על ףסונ עידמ
:ייתיעב ובח

    

2021בר מצדב 31
 תייחדב םיאצמנ רשא תובוח
(1)חווידה דעומל ןוכנ ,םימולשת

םיאצמנ רשא תובוח לש המושרה בוחה תרתי לש ףסונ טוריפ
יםמולשת תייחדב

 םיתייעיב אל תובוח

בוח תרתי
המושר

 רפסמ
ותאוולה

 םוכס
םימולשתה

וחדנש
 תובוח
יםיתייעב

תובוח
םניאש
גורידב
 עוציב
יארשא

תובוח
גורידב
 עוציב
 ,יארשא

לש רוגיפב
וא םימי 30

רתוי

תובוח
גורידב
 עוציב
יארשא
םניאש
רוגיפב

 לכה ךס
אל תובוח
יםיתייעב

ח"ש ינוילימבלארשיב םיוול תוליעפ
---םיינוניב םיקסע

-

-----
0.20.2---0.220.1םינטק םיקסע
--------רחא - םייטרפ םישנא
0.20.2-- -12020.220.1 רבמצדב 31 םויל לכה ךס
0.20.2---0.220.1 2021רבמטפסב 30 וםי ללכה ךס
0.20.2--20211.260.71.0 ינויב 30 וםי ללכה ךס
202112.21074.63.11.4-7.79.1סרמב31וםיללכהךס
202024.63235.84.62.1-17.920רבמצדב31וםיללכהךס

  

     2021בר מצדב 31

 תייחדב םיאצמנש ותבוח לש ףסונ טוריפ
 תייחד תפוקת ךשמ יפל ,םימולשת

  (2)םימולשתה

תייחד תפוקת רשא תובוח
 םניגב םימולשתה

 דעומל ןוכנ ,המייתסה
 חווידה

  יםיתייעב אל תובוח

 בוח תרתי
  המושר

רוגיפב :הזמ
םימי 30 לש

 רתוי וא

 הםיבגל תובוח
 לש הייחד העצוב
 6-ל עדו 3-מ רתוי

  םישדוח

 הםיבגל תובוח
 לש הייחד העצוב
יםשדוח 6-מ רתוי

 
  

ח"ש ינוילימבלארשיב םיוול תוליעפ
-2.8--םיינוניב םיקסע

-0.215.3-םינטק םיקסע

47.70.3--רחא - םייטרפ םישנא
1202-0.265.80.3רבמצדב31םויללכהךס
2021-0.275.50.3רבמטפסב30וםיללכהךס
2021-0.290.50.6ינויב30וםיללכהךס
20212.46.7110.40.1סרמב31וםיללכהךס
202019.90.1114.30.2רבמצדב31וםיללכהךס

.תביח רותניכת תמסגר בינןתנו שאני שתיוחק דלבנ יןא  (1)
 כוללתהנאי ו,הנקורוה ףגינ םע התמודדותה  מתחילתוב לחנוניתש יות דחשל המצטברת הקופהת הנהי םהתשלומי יית דחקופתת  (2)

.כל דיןלפי אי כזה לווהה שר לאאחרת ה יידח
תקופת דחיית

תוח לדויותחולק לרשפ ואראלשי בנק ייד-לע ויתנ שנותירוטולרג הותקלה ה אתבנק המץי א,הונרוהק רמשב וץרפ עם
. ובח הןועריפ לקל מיםלומש תחו לרי להסדגםו ותווא הל שליםלומשת ירזחה
תייחד ביםצא נמרש אותובחה רועיש 2021 רבדצמב 13 וםי לןוכ נ.אפקו המיראשא הףקי בהיתותעשמ מ ירידהיימתק
.0202 רמבבדצ 31 וםיב %0.11 - לאהווש בה,רויבלצ יראשך האס לחסי ביותו מהינא יםלומשת
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 (CR1)י אר אשתפויחשל  שאיראשהת כואי
 

   וטברות יתרו 2021בר מצדב31
  

  
 אום ומיגפ
 90ל ור שגפיב

 רת יואום ימי
 םירחא

 תרשופה
י דפסהל

 אוי אראש
 ךרעת דוירי

 וט נתיתרו

 
       ח"ש ינויליבמ

 9,917.1 66.2 9,914.0 69.3 בחו תיגרואעט למ, תחובו

 742.7 - 742.7 - בוחת יגרוא

 2,192.9 4.1 2,192.8 4.2 תניוזא מץוח תפויחש

 12,852.8 70.3 12,849.7 73.5 לכהך ס

 
   וטור בותרית 2020רבבדצמ31

  

  
 ו איםפגומ

 90  שלרויגפב
 רותי ו איםימ

 םירחא
 ותשרפה

 יראש איסדפלה
 ךרע ותידרי וא

 וט נותרית

 
       ש"חני יליובמ

 9,544.6 72.6 9,559.8 57.4 בוח ותרגי אטעמ ל,ותובח

 625.3 - 625.3 - ובח ותריגא

 2,320.3 3.9 2,321.2 3.0 תויאזנמ וץח ותפישח

 12,490.2 76.5 12,506.4 60.4 כל הךס

 

 ם מיגופהת ובוחהי אמלבם וייינש
 תלשנ נהלה וההןוירוטרקיהד חוד בייתיע ביראש אןוכיסו יראשהא ותכי א,יראש אןוכי ס,יםונכי הסרתי סקרקפ אהר
1220. 

  ראישהא חשיפות לש שראיא ה לאיכותף בנוגעס נווילגי

 םיגומפת ובוח גיוו וסזיהוי

 ב מצ,חולק הוגרי ד,רויגפה צב מיהםינ ב,יראש האותכי אינתחב ליםיריקע יםסממנ רהי מגדבנק ביראשהא ותיינמד
 ואה, יהםפ  על,יםכפגומ תוובח וגויולס ייתיעב יראשא יוהילז יםנהל עקב בנקה ,ו זותיינלמד בהתאם .ודעו ותונחטיהב
 ,יטנרפ ותחנ ,יוצת קבותח נ/וםפג :יםוגויבס יאזנמ וץחה יראשאה יטירפ ואת ושל יםייתיעבה ותובחה כל את וגומס
 .חדתוי מחהגשוה

 
 כל את תולגב לכוי לא נקשהב יופצ יםיכנעד יםעוריוא עדימ על ססבבהת רשא ובח - תיצובקת חו/נםגופכ וגומס ובח

 במצ על, ריתה בין, תססומב ובחה וגויס רבבד טההחל. בוחה כםהס של יםיחוזה יםנאהת יפל לו יםעיהמג יםכומהס
, יםרבע של ייננספה מצבם, ותונחטיהב צבומ וםיק, והוהל של ןועריפה רשוכו ייננספה וצבמ כתרעה, בוחה של רויגפה

 ותח נוא וםפג ובחכ וגומס ובח רהמק כלב .'ג מצד ןויממ יגשלה והוהל תולכיו ובחב ךולתמ ותםיבוחומ, יםיימק אם
 רויגפה יימ מצב רחא וקבע בנקה כך ךרולצ. רותי או יםימ 90 של רויגפב יםיומצ וינבג תירבה או ןרהק רשכא יוצתקב
 תוכנס הרוב צוינשא ובחכ ופלטי ובח הום כפגוגוי הסעדוממ החל .ושל יםיחוזה ןועריפה ינאלת חסייהתב ענקב רשא

 גוו יסייתיעב ובח  שלשדחמ ןורגא רתסג במוונש וישתנא ובח כל ,ןכ ו כמ.(ע"בצ מוינשא ובח" ראקיי רואמכ ובח) יתרב
 קמוע טתיש יפ ליראשא יפסד להיתרעז משהרפ הוינג בכהרע נוירחאול שדח מןורגא הי לפנ אםלא א,ום פגובחכ
 לש ותה נאומדידה יראש איונכי ס שלותה נאכהרע השאובנ 314 ןי תקי בנקאולניה ותראו להחפסלנ תאם בהרויגפה
 .ותובח
 ו/או ותונחט הב שלססו המביחכו הניווש היע" ספק מןפו באןוג מוינ איראש הארשכא ניטרפ תחונ ובחכ וגומס ובח
 לוחי לא  אם,זה יראש אןי בגיםיומס פסד הוגפסי בנקשה רהורב ותרשפא מתיי שקןפובא ,יביחה  שלום התשללתוכי

 .והו הל שלןועריפה לתוכי ברופיש
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 לש חדתוי מלב  תשומתובליקש יוראש ותייאלנצטופ תושלוח יראש לארשכא תדחיו מהחגהשב ובחכ וגומס ובח
  .בנקה
 םינבג יתיברה או ןרקה רשאכ רויגפב יםנמצא הם(ירח איםנכסו ובח ותרג אותרב)ל ותבוח ללוכ חדתוי מחהגש הוגויס

 ו איםימ 06  שלרויגפ בותובחכ יםחוומד שו"ע ו אח"דח ותונחשב ,ףוסבנ. נםועריפל עדוהמ עישהג רחאל וולמש לא
 ךו בת אםו א,רותי וא יםימ 06 ךשלמ רתשומאה יראשאה רתגמסמ יגהרח בותפירצב רתו נןוחשבה רשאכ ,רותי

 .יםימ 018  שלפהו תקךו תובח היוכיס יכד לעד יםכומ סןוחשב וות אותכ לזופזק נ לאיראשהא רתגמס

  תחיווקיפ תטרו ומתאיוונבשח תטרולמל כש ורגופיל  שהרדגהה ים ביןדלבהה

 "רויגפב "ורוגדי ותובח ותיחויקפ ותרט שלמודעב זאת ,רויגפ יימ 30 רחא לותינאוחשב ותרט למר"ויגפ "ברדוג מובח
 תורטלמש ודע בזאת ותיאונחשב ותרט למום""פג חשבנ יתיבר רבו צרשא שדח מובח ןורגא .רויגפ יימ 90 רחלא
 .ןי תקובחכ ופלט מןכול רויגפ בוואהכהל רדוג מוינ אותיחויקפ

 א לותיחויקפ ותרט שלמודע באת זותיונאחשב ותרט למ"ום "פגובח חשבי ת,עדו במהערפ נ שלא,רוי לדטול בוואתהל
 .וםי 90 לה עלע תרויגפ התקופתש עד רויגפב וואהכהל רוגדת
 ,ותירוטולרג ותרט למרויגפ בוואה הלו במתיי שקןוחשב ליםכיישש ותיורבעו יראש איוו קןוכג יםיאזנמ וץח יםטירפ
 תורט למים פגומותובחכ ורוגדי  לאיםרקהמ מלקח שבף א על,תוירוטולרג ותרטלמ רויגפ בותווא הל הםף אווגויס

 .ותינאוחשב
 

 תומוגפכת ובשח נאלש( יום 90 -מלמעלה של  )רוגפיב אירשא תפויחש
 םוי 90  שלרויגפ ביוצתקב בסיס  עליםדקנבש ותובח טעלמ ים פגומותובח יםחשב נלהע ומוםי 90  שלרויגפב ותובח
  .ותח נוגויס בווגו יסמעלהו

 
 יאראשי דפסה להשרפה

 ןוכי ס,יםפגומ ותובח  שליוילוג "מדידה שאובנ רויבלצ חוויהד ראתו ה אתבנק היישםמ 2011 ראוינב 1 וםי מהחל
 תויושר  שלותעמדו (ASC 310) שאובנ יםיריקאמ האותונאשבח הי תקנ אתמצתמא הי"ראש איסדפ להשהרפוה יראשא
 ."ברהא בךרע ותריילנ ותשרה ושל "ברהא ביםבנק ה עלחויקפה
 תוובחה כל  אתוגומס בנק ה,ו אליםנהל לתאם בה.יםייתיעכב ותובח וגויולס ייתיע ביראשא יולזיה יםנהל עב קבנקה

 ותיינ מדע קבבנק ה,ןכ ו כמ.ום פגו אותח נ,תחדוי מחה השג:יםוגוי בסיאזנ מוץח היראשא היטירפ  ואתו שליםייתיעהב
 יקלת חסיי בהתיםיופ ציראשא יסדפה יוכיס לימהמתא מהרב שהרפ היםילק יכד יראשא יפסדלה שהרפ ההידתלמד
  .יראשהא
 "יתטנרפ שהרפ "ה:יםולסל מימשנ חדא בכתרעו מיראשא היקלת חסיי בהתיםיופ הציראשא היפסד היוכיס לשהרפהה

  .ית"וצת קבשהרפ "הוא
 םיפסד הילגב נהלה ההותכרע ה עלססבהתב יתשענ ,ום פגגווי בסיםייתיע בותובח לתיטונוהרל ,יתטנרפ השהרפהה
 ןילב ומהשרה ובחה רתית ןישב רעפה ותעצאמ באמדת נו זשהרפה .יאזנ מוץחוה יזנאהמ יראשהא יק בתיםלומהג
 .תוחוט הב שלןוג ההיוושה ו א,ובח הןועריפ ליםיופ הציםולתקב ה שליחכו הנךרעה

 תיעסקה וותילעפ ותרב ל,יםיטונוהרל רחזה הותרו מקןוו מגלע סתבסהמת ,ובחה ןועריפ ליםיופצ היםולתקב הידתאמ
 םי צדדו אוהו הלייד  עלויתנ שנותיורבע שו מימךרעו יםיטרפ ןוערפ ותרו מק,והו הלידעמשה ותחוט הבךרע ,והו הלשל
 ,םול א,כהרעה העדו במיםרי סבנםי היכ ינהאמ מבנק הלת הנהרש איםומדנ ואעת דולקיש בשו שימיבתיחמ ,יםישישל

 .ועקב שניםומדנ לאיםזה וי יהועלפ בובליתקש יםכומי הסכ ות ודאןי א,םירב הדעטבמ
 .תיונאחשב הקהיחמ הינא בתיםעומד רש אותבוח ביתונאשבח יקהחמ עבצ ומותובחה  אתןחו בנק הב,ףנוסב

 ןי בגךרע דתירי לותשרפ הף לשקיכד ושבתח מ,יםכפגומ ווגו ס שלאותובח הללכ ליתטונוהרל ,יתוצת הקבשהרפהה
 ןי בגןכו ,ים דומןוכי סייניפמא י בעלםיטנ קותובח  שלותול גדותוצבקב יםלומ הג,יתטנרפ יםוהמז ילת ביראשא יסדפה
  .יםומם פגינשא  ונמצאיתטנרפ וחנב שנותובח

 יםירוט היספסד הירועיש  בסיסת עלושבח מיאזנ מוץחו יאזנ מיראש אןוכי סןי בגיוצת קביס בסת עלכרעורשה המפהה
 .ייתיע ב לאיראש אןילב ייתיע ביראש אןי בוקה חלךו ת,חווי הדעדו למעדו 2011 שנת מהחל יםונש השקהמ יפנבע
 ךו תעצוממ ו א,ילע לרומאכ ים השנחווט ביםונשה משק היפנע ביםירוטיס ההפסד ההירועיש עצוממ בשממשת בנקה

 רש בקות הנאשהרפ ההרועיש עתיקב ךרולצ ,ףנוס ב.יםיהשנ מוה הגב,ונהרח הא השנהיונלנת ףדוע קלש מןמת
 יםיטרפ יםשנ לאיראש לארש בק,זה ןייענ ל.ות(יותכי אותאמת )היםפנוס יםונ נתןוחשבב חוק לנק הברויבלצ יראשלא
 רועיש יכ עבנק ,יתרב וביח ללא יםיקאבנ יראש איטיסרכ ןי בגיםיביחמ עוב הניראש אןוכי סטעמ ל,ייתיע בוינשא

 יאזנהמ יראשא הרתיתמ %0.75-מ חתפי  לאביה הגיוכי לסיםיטונוהרל יםיותכי איםרמו גןי בגותיותכיהא ותאמההת
 ןוכעדל 2015 רנואיב 19 וםי מיםבנק ה עלחויקפ הרוזח רו לאזאתו ,חווי הדעדו במםייטרפ יםש לאנייתיע בוינשא

  .ים"יטרפ יםש לאניראש אןי בגיתוצת קבשהרפ "השאובנ רויבלצ חוויהד ותראוה



 41|  2021שנת ל המפורט הסיכונים דוח

 הונרוקהף גי נרבמש גיןבת אמותה
 תיילהשל עהפשהה את ףקשל רהטבמ יתוצתהקב שהרפהה ידמלמק ותאמהת בנקה עיצב , נהורוהק רבשמ ךבמהל

 .יםווהל של ןועריפה לתוכי ילגב ריצש ותוודא הי אואת רבשמה של
 תוחסייהת, תררושה ותאודוה אי רמת כתרעה על ססבבהת רמשבה ךרולא וכנודעו וחנבנ ותפסוהנ ותאמההת
, יתכלכלה ותילעפה על וושתשה ותבלגהה ףיקה, ותיינהמד יעבוק ייד על רבשהמ ולניה ןפוא, משקב ותיוחתפלהת

 .ודעו וושהתה יםיכלכל-ורקמא יםרטרמפ
 

  ךרעת ניירו דתירי

 קחזוהמ יקלתו רהיכלמ ןיזמה יקלת יםוגומסה ךרע ותריינ של ןוגהה יםיוושב ירידה האם חוויד תקופת כלב ןחוב בנקה
 עתבצ מתהינחהב .יראשא יפסד לההשרפה וםשיר בךרו צשי  אםעולקב נת מעל ,יזמנמ רחא יפוא לתעב ינהה ןוילפד
  .י השנתיפסכ החובד 1 רו בבאיםטרופמ היםוליקשו יםונירטיר קיפ על

 
  שדחמ רגנהושא ראישא תשיפח
 תורושהק ותיטפשמ או תויכלכל ותיבמס, וילגב רשא ובח וינה ייתיעב ובח של שדחמ ןורגא רבע יתרמלופ רשא ובח

 .בוחה יבתנא יוינש של ךרדב רויתו יקענה נקהב, יביח של יםייננספ יםישלק
 
 יאשרא ינוכיס לע ףוסנ עדימ
 םיעפשו מותי להיםול עלרשא ותחולק ה אתרטלנו יראשא היק בתןוכי הסיוקדמ ןוכעד לולעפ לךישממ בנקה

  .יראשא היונכי סרועזלמ יםעבאמצ טוק נבנקה .רבשהמ ותכשתממה
 עלהיפג יםיושעש כאלהכ ווהשז יםפענ היכ ותרא לןית נבנק במשק יפענו ותילעפ ירמגז יפ ליראש אחויתמנ
  .רבשהמ מ הםףא עפגלה יםוללע ית הבימשק .כלו ואחהרא היותריש ,יםיעסק יםותריש : נםי הרבשמ מהיתותעשממ
 לש יםלומשת ירזחה ותחד לויותחולק לרשפמאו ראלשי בנק ייד-לע ותני שנותירוטולרג הותקל הה אתמץי אבנקה

 יארשהא ךס לחסי ביותמה וינא יםלומשת יתיח בדיםמצא נרש אותובחה רועיש 2021 רדצמבב 13 וםי לןוכנ .ותוואהל
 .2020 רבבדצמ 31 וםיב %0.11 -ל וואהשה ב,רויבלצ
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   (ח"ש ינוילימב) קשמ יפנע יפל ללוכה יארשאה ןוכיס
 

 םיוול לותיפע
 לאשריב

                    2021בר מצדב 31ם ליו

 
 (1) ללוכי ארשאן כוסי

 
(3) ים(רזג נטעלמ )ניזא מץוח איראשן כווסי(2)  תחובו

 
      

  
     :הז מ*

 
 (4 )איר אשדיפסה

 לכה ךס יחרמס-בוריצ

 וגירד
 עוביצ

 ישראא
(5) 

 יתייעב
(6)  

 *לכה ךס
 תובוח
(2) 

 יתייעב
(6) 

 םופג
 

 תוהוצא
 ןיבג
 יסדפה
 ישראא

 תומחיק
 תויונאבשח

 ונט

 תתרי
 השרפהה
 יסדפהל
 ישראא

 - 16.5 16.6 תואלקח
 

16.6 14.9 - - 
 

0.2 0.3 0.1 

 - 0.1 0.1 הביצחו יהכר
 

0.1 - - - 
 

- - - 

 הישעת
 - ן"לנדו יהנב

126.8 125.6 0.7 

 

126.8 117.4 0.7 0.2 

 

0.1 - 1.8 

 יוניב

 - ן"לנדו יהנב
317.8 285.8 23.4 

 

317.8 218.4 23.4 23.4 

 

1.3 3.1 4.7 

 ן"לנדב ותיוליעפ
 לשמח קתפאס

133.6 133.6 - 
 

133.6 131.8 - - 
 

(0.3) - 0.3 

 - 28.4 28.8 םיומ
 

26.4 21.2 - - 
 

- - 0.1 

 חרמס
 ,ןול מיבת

197.9 186.1 10.9 

 

196.8 171.3 10.9 0.4 

 

(1.3) - 4.3 

 חהאר היתושר
 1.6 4.9 6.6 לכואו

 

6.6 3.4 1.6 0.4 

 

(0.3) 0.1 0.4 
 רהובחת
 1.8 61.1 63.0 הנחסאו

 

63.0 46.9 1.8 1.8 
 

(0.2) - 1.1 

 תורשקות עידמ
 יםותריש

4.2 4.2 - 
 

4.2 2.1 - - 
 

- - - 

 םיינסניפ
 יםותריש

65.8 64.8 - 
 

65.8 62.3 - - 
 

(0.1) - 0.1 

 םירחא יםיקעס
 יםותריש

87.8 87.2 0.3 

 

87.7 61.5 0.3 0.3 

 

(1.1) (0.3) 0.7 

 יםיורביצ
 1.4 170.6 172.2 םיילתיקהו

 

172.2 144.0 1.4 1.1 

 

(0.2) - 1.0 

 להכ ךס
 40.1 1,168.9 1,221.2 יחרמס

 

1,217.6 995.2 40.1 27.6 

 

(1.9) 3.2 14.6 

 56.4 6,294.6 6,575.9 םייט פריםשנא

 

6,575.9 4,646.0 56.4 35.2 

 

(1.4) (0.3) 55.7 

 בוריצ להכ ךס
 לותיפע -
 96.5 7,463.5 7,797.1 לאשריב

 

7,793.5 5,641.2 96.5 62.8 

 

(3.3) 2.9 70.3 

 - 2,516.2 2,516.2 לאשריב יםקנב
 

2,478.4 2,478.4 - - 
 

- - - 

 - 1,468.7 1,468.7 לארשי לתשממ
 

764.3 763.3 - - 
 

- - - 
 להכ ךס

 לותיפע
 96.5 11,448.4 11,782.0 לאשריב

 

11,036.2 8,882.9 96.5 62.8 

 

(3.3) 2.9 70.3 

 םיינאזץ מוח םיינסניפ םישירכמ בי אשראוןכי וס,םיגזרנ םישירכמ יןגב םיכסנ ,ח"ג א,(2 חובות ):ללכו .םיגזרנ םישירכן מיג בותרב ל,ינז מאץחו וינמאז י אשראכוןי ס(1)
 .המבהתא ,ח"ש יניוילמ 4.551,2 -ו ח"ש יניוילמ 0.1 ,ח"ש יניוילמ 7427. ,ח"ש יניוילמ 9.288,8 לש ךס בהול לוש חבות תגבלומ ךרצול חושבש יפכ
 .םי אחרבותחו וםיבנק בתנודופק ,ציבורל י אשרא(2)
 .םיגזרנ םיירשכן מיג בטעלמ ,הוחבות של לו לותגבך מרצול שבחוש יפכ םיינז מאץוח םיינסניפ םישירכ במי אשראכוןי ס(3)
 .ת(חרו אתיוייבוח התףיע בסן במאזםיגצמום )יינמאז ץוח י אשראישירכמ יןגב ללכו (4)
 .בנקה יותנידלמ םבהתא שדח יראש אעצוילב יהאשרא גודיר  אתם תואחדוה דעמו בושל יראשהא גירוד  אשרי אשראכוןי ס(5)
 .דתחיוה מחגשהב  אוחותנ ,םגופ ינמאז-ץחו וינמאז י אשראכוןי ס(6)
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 ויםפעילות לו
 לשראבי

                   0202 רבדצמב 31 וםיל

 
(3) (יםגזרנט מע)ל ניאזץ מחואי שר א וסיכון(2) בותחו (1)ל כולשראי אסיכון 

 
      

  
     :הז מ*

 

 

 (4) אישראסדי הפ

 כלהך ס חריסמ-רבוצי

ג דירו
ע יצוב
 אישרא
(5) 

ייתי עב
(6)  

 *כלהך ס
חובות 

(2) 
ייתי עב
(6) 

 םגופ

 אותהוצ
 גיןב

 סדיהפ
 יאשרא

קות מחי
איות נבושח

 נטו

יתרת 
 השפרהה
 סדיהפל
 יאשרא

 0.3 14.7 15.1 תלאוחק
 

15.1 13.5 0.3 0.3 
 

0.1 - 0.2 

 0.2 115.0 115.6 השיתע
 

115.6 107.3 0.2 0.2 
 

(2.2) 0.9 1.6 

 - "ןדלה ונבני
 יבינו

344.7 326.0 9.9 
 

344.5 227.3 9.7 9.7 
 

1.9 - 6.6 

 - "ןדלה ונבני
ת ויופעיל

 ןבנדל"
129.4 129.4 - 

 
129.4 127.7 - - 

 
0.1 - 0.6 

מל שחת ספקא
 םמיו

29.7 29.7 - 
 

25.9 23.2 - - 
 

- - 0.1 

 11.6 126.3 139.3 רחסמ
 

138.8 115.5 11.6 - 
 

4.0 0.1 5.7 

 מלון,תי ב
ה חארהתי שרו
 כלואו

6.4 3.9 2.4 
 

6.4 3.1 2.4 0.1 
 

0.7 - 0.8 

ה בורחת
 הסנחאו

58.6 49.7 4.0 
 

58.6 43.5 4.0 0.1 
 

(0.1) (0.1) 1.2 

 - 2.9 2.9 תשורתקדע ומי
 

2.9 1.1 0.0 - 
 

- - - 
ם תישירו

 םפיננסיי
96.5 93.9 - 

 
96.5 88.0 - - 

 
0.1 - 0.3 

ם תישירו
םחריאם עסקיי
ם תישירו

 
83.0 82.1 0.2 

 
82.9 59.3 0.2 0.2 

 
0.7 1.1 1.5 

 םורייבצי
 םתייקהילו

178.3 176.0 1.6 
 

178.3 146.2 1.5 - 
 

0.5 0.1 1.1 

 כלהך ס
 יחרסמ

1,199.5 1,149.6 30.2 
 

1,194.9 955.7 29.9 10.6 
 

5.8 2.1 19.7 

 64.5 6,071.2 6,273.7 םטיים פרשיאנ
 

6,273.8 4,282.1 64.5 39.3 
 

16.0 5.5 56.8 

בור ציכל הך ס
ת פעילו -

 אלשרבי
7,473.2 7,220.8 94.7 

 
7,468.7 5,237.8 94.4 49.9 

 
21.8 7.6 76.5 

 - 2,592.8 2,592.8 לאשרבים בנקי
 

2,591.3 2,591.3 - - 
 

- - - 

ת שלממ
 אלשרי

1,241.3 1,241.3 - 
 

621.5 620.6 - - 
 

- - - 

 כלסך ה
 פעילות

 לשראבי
11,307.3 11,054.9 94.7 

 
10,681.5 8,449.7 94.4 49.9 

 
21.8 7.6 76.5 

 
 םישירכמ בי אשראןכויוס ,םיזרגנ םישירכמ יןגב םיכסנ ,ח"גא ,(2 )תחובו :ללכו .םיגזרנ םישירכמ ןיג בתרבו ל,ינמאז ץוח וינז מאי אשראןכויס (1)

 יניוילמ 9.132,2 -ו ח"ש יניוילמ 4.0 ,ח"ש יניוילמ 3.526 ,ח"ש יניוילמ 7.944,8 של ךבס הוחבות של לו לותגבך מורצ לבשחוש יפכ םיינאזמ ץחו םיינסניפ
 המבהתא ,ח"ש

 .םי אחרתחובו וםיבנק בתנודופק ,ציבורל יאשרא (2)
 .םיגזרנ םישירכמ יןגב טעלמ, והלו של בותח לותגבמ ךרצול שבחוש יפכ םיינמאז ץוח םיינסניפ םישירכבמ יאשרא כוןיס (3)
 (.תאחרו תיוייבוחהת ףיעבס מאזןב םיגצמו) םיינמאז ץוח יאשרא ישירכמ יןגב ללכו (4)
 .קנהב יותנידלמ םבהתא חדש יראשא עצוילב יראשהא גרויד את םתוא חדוה דעמוב ושל יראשהא גירוד אשר יאשרא כוןיס (5)
 .דתחיומ החגשהב או ותחנ, םגופ ינמאז-ץחוו ינמאז יאשרא כוןיס (6)
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 ון רעת לפוזיח ופהקתיתרת ת לפי ושיפח

 

 

 1202 צמברבד 31 וםיל  

 הנש עד  
 שחמ  עדהנשמ
 םינש

 שחמ למע
 םינש

 ופתקללא ת
 ןופרע

 יפתשח "כהס
 יארשא

 חי ש"נויליבמ  

 אירשאת פיחש
  :תניזאמ

      
 

 1,045.6 4.9 148.9 350.4 541.4 יחרמס

 - יםיט פריםשנא
 רחא

1,907.3 2,560.4 613.2 4.5 5,085.4 

 יםירש מכןיג ביםנכס
 םיגזרנ

1.0                     -                -                -  1.0 

 6,132.0 762.19.4 2,910.8  2,449.7 ריבוצ הכלך ס

 4,025.3 - 330.3 1316.52,378.5  תולש וממיםקנב

 תפיחש כ"הס
 תניזא מאיראש

3,766.2 5,289.3 1,092.4 9.4 10,157.3 

 762.6  -               330.3 402.4 29.9 בוח ותגרא ה:מז

 תפיחש כ"הס
 תניזא מץחו איראש

1,831.0 218.0               -                -  2,049.0

 2020בר מצדב 31ליום 

 

 
  

 םנישש חממעל  םינש שחמעד  נהשמ הנשעד   
 פתקוללא ת

 ןפרעו
 שיפתח"כ סה

 יאשרא

 ח"ש ניובמילי  

 :יתאזנ מיראשא יפתשח
 

      
 

 1,009.4 6.7 162.5 334.1 506.1 ירחסמ

 4,723.7 - 602.5 2,370.9 1,750.3 אחר - יםיטרפ יםשאנ

 יםרישכ מןי בגיםנכס
 םירנגז

0.4                     -                -                -  0.4 

 5,733.5 6.7 765.0 2,705.0 2,256.8 רויב צכל הךס

 3,868.5 - 124.6 1,767.2 1,976.7 תוממשלו יםבנק

 יראש אחשיפת כסה"
 תיאזנמ

4,233.5 4,472.2 889.6 6.7 9,602.0 

 634.5  -               124.6 494.2 15.7 בוח ותרג א:המז

 וץח יראש אחשיפת כסה"
 תיאזנמ

2,077.0 281.0               -                -  2,358.0 
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  תורז תונידמל הפישח
  .ותרז ותינ למדפהישח בנק לןיא 12.31.12 -ל ןוכנ
 

 יארשאה תוכיאל עגונב ףסונ עדימ
 םייפהכס ותחובד 1.א ףיעס, 52 רוובא 2 ףיעס, 13 רובא ראה, יראשא יסדפלה שהרפהה רתתיב עהותנ רבבד עידלמ

 םייפהכס ותחובד 1.ב ףיעס, 52 רובא ראה רויגפב יראשא חשיפת של( רויגפ) וליג חויתנ רבדב עדילמ .1220 לשנת
 .1220 לשנת יםיפסכה ותחובד ג.2.ב ףיעס, 52 רובא אהר שדחמ וורגנשא יראשא ותפישח טוריפל. 1220 לשנת

 
 תויזוכיר ןוכיס

 ןית שניראש א שלוה גבףיק בהיוטי בייד לבוא לולכי ןוכי הס.יראשהא יקבת רופיז רדעמה עוב ניראשהא תויכוזיר סיכון
 יפ  עלו שליראש האותיכוזיר  אתןחו בבנק ה.יםומס ףענ לןית שנוה גביראש באו איםוול וצתלקב ו אודד בוהולל
 יםול גדיםוולל יראש באןכו משק יפענ לתטב ביוטי בייד לאה שביפכ וצהבקבו נקבב יראשא הןוכי סותלגפהת

 תמנ על .ודעו זקהחא ותרבח ,ןוהה וקש :ותילעפ יוג סןוכג ,יםפנוס יםונש יראש אינייפמא יפ  ועליםוו לותוצלקבו
 ועל יםווהל ותוצוקב יםדדוהב יםווהל, יםפנעה על ותשתוהמ ותיימפנ ותבלבמג בנקה שמשתמ ןוכיהס את יתחפלה
 ."נדליפרה דדמ" ובהג של ותבלבמג וכן ילעל רואמכ יראשאה ייניפאמ רית
 
 יארשא ןוכיס תתחפהל תוטיש
  - יאזנ מוץחו יאזנ מקיזוז ליםכיותהל ותיינמד
 תוילעפ רתגמסב והופקד או ובלהתקש ASC ותונחטיב של קיזוז וכן יםרזגנ של יםקיזוז עבצמ בנקה הון ותלימה יכרלצ

 ץוח או יאזנמ קיזוז שהוע וינא בנקה, רואמל טרפ ."ינגד צד יראשא סיכון" רקפ ורא זה אשובנ טוריפל. רואמכ יםרבנגז
 .ותיאזנמ-ץוח או ותיאזנמ ותרתי של ףסונ יאזנמ
 
 תונוחטיבה ךרעמ לוהינ תוינידמ
 גוס כל על ותענשיהה ירועישו הםשל ודעבשה ןפוא, יראשלא ותונחטיכב יםנכס לתקב שאובנ טתרופמ ותיינמד בנקל

 הרחבהב יםטרופומ בנקה ןוירוטרקיובד לתבהנה לשנה חתא יםרשומאו יםוננד ותיניהמד ירקיע. ןוחטיב של וגוס
 . יםנהלב
 היא וותא יראשאה יפווא החוטהב וגס יפל ותחוטהב של ןייווש תכרעלה םיללכו ותונרקע וענקב תויינהמד רתגמסב

 . יםונש יםיכלכל יםרוטיקינדוא םימשתנב גם יםחשבמתה ותונרקע, החיטמב
 לועפתו ולניה וםחתב רהקב יכרעמ וכן, ןייוושוב ןבה יםיוינשה רחא בקעולמ ותחוטבב לופיטה ןפולא יםנהל וענקב

 .תוונחטיהב ךרעמ
 םיודעבש, תויידעת ותחאמה, ודיוצ כבר כלי, ךרע ותריינ, ותוניקדפ: נםיה בנקה ןעשנ הםיעל יםירקיעה ותונחטיהב יוגס
 .צואי יכסמומ ותיבנקא תויורבע, ן"נדל יודעבש, יםפטוש
 .יפיספצ ןוחטיב וגס על ססלהתב לא יכד, ותונחטיב ןוומג ויותחולקמ בללק ףאוש בנקה

 לעו ותםילנז על, ןוחטיהב של יכנעדה ןוגהה יוושה על ססתבומת יתרנשמ היא ותונחטיב על ותענשיהה ותיינמד
 .רעבה ןויניס על נקהב ססמתב ותונחטיב על ותענשיהה ותיינמד עתיבקב. ךרוהצ תעב ותונחטיהב שומימ ותרימה

 תוחולקה ייקבת ןוחטיכב ויתנשנ יםנכסה על יםודעבשה את יםרצויה יםיטפשמה יםכסממה ודעילת תכרעמ בנקל
 יםשרדהנ יםונהנת ותינזמ את ותחיטמב ותונחטיהב ותכרעמ. האל יםנכס של יםווש רחא עקבמ לתהמנה כתרעומ
 .טהובמ יםפיבסנ יםונשה רההבק יפוג כלל יראשא יונכיס ולניהל

 ייננספה ווסנחל יםחסיימת היםינחב תיראשא הותיינבמד ועב נק,תוחוט בללא יראשא בנק היקענמ בהם יםרלמק
  .רבעה ו אוהו הל שלרזחה הרשוכו

  203 ין תקקאינ בלהו ניראותהו ע"פ םכשירי טחונות ביחתתהפ
 תועצאמ בן"ו הותלימוה הדי"מד 203 ןי תקי בנקאוליה נראתו היפ  עלעבצ מתןוכי סייתחפמכ ותונחטיבב שוהשימ

 דכנג ותונחטי ב של מלאקיזוז רהי מתו זשהי ג.ותונחטיבב שו לשימ(Comprehensive approach )פהי המקשהיהג
 (.haircuts ,ןוחטי בידמ )מקןוחטילב חסוימ הךרע בפהישח הוםכ ס שליתיבטאפק חתהפה יע" ,הפישחה

 םיומנמז :נםי הןוכי סתתחפלה יםששממ הםירישכ התוונחט הב,רואמכ בנק הןעש ניהם עלותונחט הביוג סךומת
 .אהרו ההי בתנאיםמדוע ה,ותיורבעו ךרע ותריי נ,ותוניקדפו
 ויהתל ילת בכתרעמ ןכו לאזב ותראוה פי על יראש האיונכי סרועב ןוכי הסינכס את בתשחמה כתרע מיימתק בנקב

  .ותונחטיהב את רתקהמב
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 ךרע  אתןכו י נגדלצד חסוי המןוכיהס קלשמו יראשלא רהמהה ימקדמ יפ לןוכי הסינכס  אתחשבת מכתרעמה
 .ראהו בהיםעו הקברה להמיםדמהמק יפ לבל שנתקןוחטיהב
 ןוחשבב ביאלה יכד, ןוחטיהב וםכס של מהתאה עתוצמב, יםונש ותעטבבמ יםחזקומ ןוחטיוהב פהישחה רשכא
 . ןיפיהחל ירעשב ותיידעת ותודתנ של ותרשפא

 .151 ףיע ס,203 ןי תקי בנקאולניה ראתו בהיםעיפום המייחויקפ הןוחטי הבימקדמ ותעצאמב עתוצמב אמהההת
 לע יתטנרפ ונבדק רש א,ות(רז ותיורבע ותרב)ל ותיורבע ףנוסוב ,ותונחט הביכסממ עם רש בקיתטפש מרהי סקעהוצב
 תויורבע םיללוכ נקבב ותיורבע היוגס .ותרישככ ורכו ה,ראהוהה ותשיר בדותעומד ן היכ  ונמצאיטפש המךרע המייד

  .ינה מדותיורבעו יםבנק של
 .בנק המתר בןוה והו הלרמתב ן הפהישחה  אתילה המגבותיינ מדיפ לעלופ בנק ה,ותיכוזירה חתתפלה
 

 (CR3 הרי )סקיאראשן כוית סתחפהלת שיטו
 

               םיובטחמ   םיחטבו מאל  

     

 ייד לע ה:זמ
 ןובטח

 תויובער ייד על
 תוייסנניפ

 ירזנג ייד על
 ישראא

 2021 צמברבד 31 וםיל
 לכ הךס

 רהית
 יתנזאמ

  
 לכ הךס

 רהית
 יתנזאמ

 :מזה
 וםכס
 חטבומ

 רהית
 יתנזאמ

 :מזה
 וםכס
 חטבומ

 רהית
 יתנזאמ

 וםכ ס:מזה
 חטבומ

 רהית
 יתנזאמ

 :מזה
 וםכס
 חטבומ

 9,541.2 בוחגרות יט אמע, לבותחו
 

375.9 139.1 375.9 139.1 - - - - 

 742.7 בוחגרות אי
 

- - - - - - - - 
 10,283.9 להכ ךס

 
375.9 139.1 375.9 139.1 - - - - 

  שלגוריבפ ם אווגמזה: פ
 ריות וים אימ 90

69.0 
 

0.3 0.2 0.3 0.2 - - - - 

 

               םחיטבמו   םבטחיא מול  

     
 ןחוטבעל ידי ה: מז

ת ויוב ערידי על
 תייוספיננ

נגזרי ידי  על
 יאשרא

 2020בר מצדב 31ליום 
כל הך ס

 ניתזאה מיתר
 

 כלהך ס
ה יתר 

 ניתזאמ

ה: זמ
סכום 

 מובטח

ה יתר
 ניתזאמ

ה: זמ
סכום 

 מובטח

ה יתר
 ניתזאמ

סכום ה: זמ
 מובטח

ה יתר
 ניתזאמ

ה: זמ
סכום 

 מובטח

 9,168.7 בוחגרות יט אמע, לבותחו
 

375.9 129.6 375.9 129.6 - - - - 

 625.3 בוחגרות אי
 

- - - - - - - - 
 9,794.0 לסך הכ

 
375.9 129.6 375.9 129.6 - - - - 

  שלגוריבפ ם אווגמזה: פ
 ריות וים אימ 90

57.2 
 

0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - 
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  אשראי ןויכסלרטית דטנס השהיבגם יי אשראי חיצוניגוירדרות בחבוש מישה
 )ECAI) Standard & Poors (S&P(. יתוניצח יראש אוגרי דרתחבב יוגרי בדשו שימשהוע בנקה
 .יםבנקו ותוניבר ,ורטנוס בובח ותרג א:םינ ה,רהבחה יוגרי בדשוימש שהע נןביהלג ותפישח היוגס

 standard )יטרדטנ הסיופי למ בהתאםןוכי סינכס לרמוומ S&P וגרי הדרתבח מןכוממ ןפו באבלק מתעדיהמ

mapping)תורישכ יקת בדרועב יראש איוגר בדשו שימשהע נףנוס ב.יםבנק ה עלחויקפ הייד לע רסםופ מרש א 
 .145 ףיעס 203 ב"ת נותראו להתאםה בותונחטהב
 
 (CR4)י ארשאן כוית סתחפה תפעושה ואירשאן כולסיה פיחש - תרטידסטנהשה גיה

  
   ינפל ותפישח

CCF ו-CRM 

 ירחא ותפישח
CCF ו-CRM 

  
 RWA

פיפות וצ
RWA 

  

 ינזסכום מא 2021בר מצדב 31
 סכום

 ינמאז-ץחו
 ינזסכום מא

 סכום
 ינמאז-ץחו

RWA 
 ותצפיפ

RWA 

 םכסיגי הנסו
      

 םייזכהמרים קנהביות, נובורי
 ציתארניטרית מושות הן ורשל

2,571.0 1.0 2,571.0 0.5 - 0.0% 

( PSE )בוריקטור ציסישויות 
 תזיכה מרשלנן ממאיש

52.5 0.1 52.5 0.1 10.5 20.0% 

 ם רבנקיבות ב)לרים קנב
 ((MDB )ים לפיתוחצדדי

2,515.7 - 2,515.7 - 503.1 20.0% 

 100.0% 791.1 71.1 720.0 211.4 739.7 םיגידאת

 75.0% 3,745.9 454.7 4,540.0 1,948.5 4,643.1 םידיאיות ליחנעוקמשיפות ח

 74.5% 34.2 5.8 40.2 32.9 46.7 םניקטים קסעאות להלוו

 100.0% 101.7 0.1 101.6 0.6 101.6 סחרידל"ן מנביטחון ב

 145.0% 69.8 - 48.1 - 50.7 רגויאות בפהלוו

98.3%  83.3 - 168.8 - 168.8 םאחריים סכנ

 5,339.7 532.3 10,757.9 2,194.7 10,889.9 הכלסך 
 

 

 

  
 ני לפחשיפות

CCF ו-CRM 
  

אחרי שיפות ח
CCF ו-CRM 

  
RWA

פיפות וצ
RWA 

 
  

 ינזסכום מא  2020רבבדצמ 31
 סכום

 ינמאז-ץחו
 ינזסכום מא

 סכום
 ינמאז-ץחו

RWA 
 ותצפיפ

RWA 

 םינכס היוגס
      

 םייזכהמרים קנהביות, נובורי
 ציתארניטרית שות מוורהן של

2,410.7 1.0 2,410.7 0.5 - 0.0% 

( PSE )בוריקטור ציסישויות 
 תזיכה מרשלנן ממאיש

61.6 2.1 61.6 0.5 12.4 20.0% 

 ם רבנקיבות ב)לרים קנב
 ((MDB )ים לפיתוחצדדי

2,592.7 - 2,592.7 - 518.5 20.0% 

 99.9% 768.9 96.0 673.4 276.4 690.9 םיגידאת

 75.0% 3,517.6 493.4 4,196.8 2,003.1 4,291.3 םידיאיות ליחנעוקמשיפות ח

 75.0% 45.3 7.1 53.3 40.3 62.0 םניקטים קסעאות להלוו

 100.0% 95.3 0.1 95.1 0.6 95.1 סחרידל"ן מנביטחון ב

 116.7% 32.5 - 27.8 - 30.0 רגויאות בפהלוו

98.3%  84.9 - 173.2 - 173.2 םאחריים סכנ

 5,075.4 597.6 10,284.7 2,323.5 10,407.5 כלהך ס
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 (CR5)ן כו סיתושקל ומיםכס נגי סופיל (CRM)ת נוחוטב תתחפה רחאל תופיחש - תרטידסטנהשה גיה
 
 

 -ל םיסכ ניוגס
 ברמבדצ 31

2021 
0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 

 םוכס כ"הס
 ישרא אתופישח

חריאו CCF י)אחר
CRM) 

 

 יםקנבו ותיונוביר
 םייזכמר

2,571.5 - - - - - - - - 2,571.5 

 ורטקס ותיושיי
 52.6 - - - - - - 52.6 - - (PSE) יורביצ

 יםידגאת
 2,515.7 - - - - - - 2,515.7 - -  יםיאקנב

  יםידגאת

 ותפישח
- - - - - - 791.1 - - 791.1 

 ותיאנועקמ
 םיידחיל

- - - - - 4,995.1 (0.4) - - 4,994.7 

יםקעסל ותאוולה 
 46.0 - - (1.0) 47.0 - - - - - םינטק

 ן"לנד ןוחטיבב
 101.7 - - 101.7 - - - - - - יחרמס

 48.1 - 43.3 4.8 - - - - - - רוגיפב ותאוולה

 168.8 33.0 - 83.3 - - - - - 52.5  יםרחא יםכסנ

 11,290.3 33.0 43.3 979.4 5,042.1 - - 2,568.3 - 2,624.0 לכה ךס

 
 

31 -ם לכסיסוגי נ
 2020בר מבדצ

 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 

 םסכוכ סה"
 שראיאת שיפוח
חרי או CCF חריא)

CRM) 
ים קנובנויות בורי

 םייזכמר
2,411.2 - - - - - - - - 2,411.2 

קטור סיישויות 
 (PSE )בוריצי

- - 62.1 - - - - - - 62.1 

 2,592.7 - - - - - - 2,592.7 - -  םייאקנם ביגידאת

 םיגידאת
שיפות ח

 - - - - - - 769.5 - - 769.5 

איות נעוקמ
 םידיליח

- - - - - 4,690.1 - - - 4,690.1 

 םסקיעאות להלוו
 םניקט

- - - - - 60.4 - - - 60.4 

דל"ן נביטחון ב
 יסחרמ

- - - - - - 95.3 - - 95.3 

 27.8 - 9.3 18.5 - - - - - -רגויאות בפהלוו 

 173.2 34.1 - 84.9 - - - - - 54.2  םאחריים סכנ

 10,882.3 34.1 9.3 968.2 4,750.6 - - 2,654.8 - 2,465.3 להכך ס

 

 םיפופכה יוכינה ףסל תחתמ םיחדנ םיסימו יםיסנניפ םידיגאתב תועקשה טעמל, תוינזאמ ץווח תוינזאמ בחו תורתי תוללוכ יוליגב תורתיה

 .%502 של סיכון לקשמל
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 יאשראון יכס על סףו נעדימ
 (ורידלאות וול האלל)ם ייפרטם ישאנל אשראי ןויכס

 תיהב ימשק ןוולמג יכנרצ יראשא ידעממ נקהב .ונהרו הקרבש מעת ב גםיתות מהעהגפנ  לאיתטרפה כהירהצ
 . ךוינחה כתרעמב לקםח, יםריכש ותחולקמ רקיעב כברוהמ
 ןכו ולטיל וונרצשב ןוכיהס ותרמ ילגב ויותונוכו בנקה של ןוכיהס ןויאבת את פתמשק יםיטרפ יםשלאנ יראשהא ותיינמד
  .ללוכה יראשהא יקלת חסיב ופיקוה יםיטרפ יםשנלא יראשאה יקלת יורצה ילפורפה את
 
  םייפרטם ישנאלהאשראי  על נהוור הקיף נגותשטפ התעתפשה

 א ל,ונהרו הקרבש מותכשתמ הרו לא גם,יםיטרפ ותחולק  שלייתיעב היראשא הרועיש יכ ,םיעיצב מבנק היוננת
 ורזח ,רמשב הבתקופת ותווא הלילומשת פאתהק עהצו בלהם ותחולק ה שלעירכהמ בםור .יות מהןפו באנההשת

 תא סס מבךכ מוצאי כפועלו שק המיונ נתרחא ףטוש ןפוובא דההתמ בוקבע בנק ה. ןרד כסותוואההל  אתלםשל
 .ויותחולק  שליתכנעדה רחזה הלתוכי י עלראשא הוםיתח
 

  :ייםטרפם אנשי לאירשאן כוית סגותפלהן להל
 
 

  
 רבמצדב 31

2021 
 רבבדצמ 31

2020   

 
 חש"ני יליובמ ח"ש ינויליבמ

 נויהשי
םוזיחאב  % 

 13.2% 863.4 977.1  יראש איטיסרכ בותצלומנ ותריתו  ושברבוע ותרית

7.3%  3,418.7 3,668.9 תורח אותוואהל

 8.5% 4,282.1 4,646.0 יאזנמ יראש אןוכי סכל הךס

 0.8% 815.4 822.1 תצלו מנ לאש"וע רתגמס

(3.6) 942.4 908.5 לתוצ מנ לאיראשא יטיסרכ רתגמס % 

(14.8)  233.9 199.3 רחא יאזנ מוץח יראשא ןוכיס %

(3.1) 1,991.7 1,929.9 יאזנ מוץח יראש אןוכי סךס % 

 4.8% 6,273.8 6,575.9 לולכ יראש אןוכי סכל הךס

 יראש אייסטרכ ,ש"וע ברית ותכיש מללוכ ,יראשהא ףיק העצוממ
 ותוואוהל

4,316.6 3,957.6 9.1% 

 
 

  :יםרטיפ נשיםא לתחובוהך  מסאיראשהן כוית סגותפלהן להל

  
 רבמצדב 31

2021 
 רבבדצמ 31

2020   

 
 חש"ני יליובמ ח"ש ינויליבמ

 יוינשה
םיחוזבא  % 

(10.4) 39.3 35.2 םופג יראשא סיכון % 

(16.0) 25.0 21.0 םולא פג ייתיעב יראשא סיכון % 

8.8%  4,217.8 4,589.8 ייתיע בלא יראשא סיכון

 8.5% 4,282.1 4,646.0 יראש אןוכי סכל סך

 54.5% 6.6 10.2 רותי או יםימ 90  שלרוגיפב יםפגומ נםישא ותובח: המז

(12.7) 30.8 26.9 ייתיעב היראשך האומת רסד שבהובח היונרגא רתית % 

(0.03) (1) יראשא הךמס יראשא יפסד להאהוצ ההרועיש %  0.37%  

 

 .21.21.13 -ל יוןטורקהדיר והלההנח הכונים בדוסי תקירבס אישרכון אסי קפר אה רףוסט נפרול
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 ןל"דהנווי בינ הענףבם ייכונס

 יפ לע תנכדעתמו הנש ידימ תנחבנ ,קנבה ןוירוטקריד ייד לע תרשואמה הריהזו תיתדימ יארשא תוינידמב טקונ קנבה
 חקפמה תוארוה :ןוגכ) היצלוגרב םייוניש ,טרפב יארשאה םוחתב ןהו ללכ בן"לדנה םוחת בןה ,ץראב תורומתהו םייונישה
 יווילב תושיגר יחותינ עויצב ,ןומימה רועיש תניחבב יוטי בידיל הבא וז תוינידמ .ב"ויכו (ותיתלשממ תונקתו םיקנבה לע
 .םינוכיסה תא ןתינ הלככ םצמצל תנמ לע תאזו ,תומדקומה ותריכמהו ימצעה ןוהה רועיש נתיחבו הינבל םיטקיורפ
 הינ ביווי לםהבו יוניבהו ן"לדנה וםחתב םינושה תוליעפ הימוחתל סחיב תינטרפ ותיניד מנקבה תצוקב צהמיא ,ןכ ומכ
 .הישעתו רחסמ ,םידרשמל דועיב בינמ ןל"דנ ןומימל יארשא ןכו םיבינמ יםסכנל הינב יוויל ,םירוגמל
 ודועיי ,יפרגואג רוזיפ ,סכנה םוקימ ,רתי הןיב ,םינוש םירטמרפב תונייפואמ קנבב ן"לדנ ןומימל תושדח תושקב תניחב
 ןוכיסה תמר תנחבנ ןכ ומכ .('דכו הרטמ ריחמ/ןכתשמ ריחמ/א"מת) הקסעה גוס ,(הישעת/רחסמ/םידרשמ/םירוגמ)
 ןכו ליעל רומאה לכל סחייתהב .ותותניאו הוולה תוכיא ,ןומימה תפוקת ,ןומימה רועישל סחייתהב ןומימ לכב תרזגנה
 .קיתה תויחוורו רוחמתה תמר תעבקנ ,םיפסונ םירטמרפ
 תא ןכו יםטקיורפה בצמ את ןחובו ,יארשאה יקי תכלב יתפותק ןויד נקבה יםיקמ ,ףטוש ןפואב תושענה תוקידבל רבעמ
 ותחוד יפ לעו ישדוח סיס בלע תעצבתמ יםטיקיורפה תניחב ,ללככ .םאתהב תופישח םצמצמו טקיורפ כלב ןוכיסה תמר
 ןוכיס תמרב ןהו וקשה ןוכיס תמרב ןה ,םה יםנחבנה םינוכיסה רשאכ ,טקיורפה לע חקפמה תאמ יםלבקתמה ,עוציב
 .עוציבה
 .האוש תבושיחל םילכ תועצמאב שרדהנ ןוהה וקתירלו ןוכיסל םאתהב הקסע לכ רחמתל דיפקמ קנבה
 יפ לע ן"לדנהו יוניבה ףנע רובע םג תעבקנו םיקנבה לע חקפמה תוארוהל םאתהב תבשוחמ יארשא ידספהל השרפהה
 הלדגהב ךרוהצ תא יביטיקיבוס ןפואב ,ןועבר ידמ ,קנבה צתובק נתחוב ,וז תיתומכ הידדמל ףסובנ יכ ןייויצ .וינייפאמ
 תופסו נתויקצידניאו תיקסעה הביבסב תויוחתפתהב בשחתהב ןל"דנהו יוניבה ףנעל השרפהה ימדקמ לש תפסונ
 פתסונ נהיחב .תיתצובקה השרפהה ימדקמ תא ילדגמ ךרוצה תדימבו ,יארשאה יקתב הומלגה ןוכיסה תמרל ותיטנוולרה
 .תיפיצפס השרפה םג תמשרנ ,ךרוצה תדימבו ,םייפיצפס םיוול רובע םג תעצובמ
   

 יגוס ןיב ותנוש מתייק רשאכ ,בינמה ן"לדנה וםחתב םישוקיבה ךשמהל רשאב תואדוו רסוחל יאבה הנורוקה רבשמ
 .שוקי בירוזאב םניאש םינשי םיסכנ לע רקיעב עיפשהל היופצ יאה ,הז םוחתב העיגפ יההתש לככ .םיבינמה םיסכנה
 .הז גוסמ םיסכנב העיגפה תידמ תא ףטוש ןפואב ןחוב קנבה
 לע תירשפא העפשה חותי נךות ,קנבב יארשאה יקתב תוחוקלה ללכ לש הקימעמ הניחב העצוב רבשמה תליחתמ לחה
 טקיורפה וא עקרקה דועי יפל ךתחבו ,םיליעפ םיטקיורפ יווילו תועקרק ןומימ לותסחייתה ךות ,םתוליעפ
 .ן"לדנל יארשאה קיתב םיירשפא יםנוכיס ףיצהלו תופמל נהווכ ךותמ ,(הישעת/רחסמ/םידרשמ/םירוגמ)
 םוחתב םג ךא ,םירוגמה םוחת לע שגדב תצאומ תוחתפתהו לודיג תמגמב יוצמ ץראב ן"לדנה קוש חווידה דעומל
 העפשה המשרנ לא קנבה תכרעהלש ךכל ואיבה ,תיתדימה נקבה תוינידמ עם בולישב ,וז המגמ ,רחסמהו םידרשמה
 .קיתה ותכיא לע תיתוהמ
 :לארשיב ן"לדנהו יוניבה ףנעב רוביצל יארשאה ןוכיס על םינותנ ןלהל

      

 
רבמדצב 13
  1202 

 
 

רבמצדב 31
  2020 

 

  

  (1)ללוכ יארשא ןוכיס

  

 

 201.8 136.3 המלשוה לא ותיינבש ן"לדנ
 76.1 74.5 תימלוג עקרק :הזמ 

 125.7 61.8 יהנב יכיהלתב ן"לדנ
 18.3 15.9 המלשוה ותיינבש ן"לדנ
 254.0 299.2 (2)רחא
451.4 לכה ךס   474.1 
 
 ץוח ח"ש ניוילימ 2.29-ו יזנאמ ח"ש ניויילמ 6.23) ח"ש ינויילמ 8.16 של ךסב םירוגמל ן"לנדב חטבומה יארשא :הזמ (1) 

 .(המאתהב ,ח"ש יונילימ 5.26-ו ח"ש ינוילימ 2.36 ,ח"ש יונילימ 7.521 - 02.12.13)( ינזאמ
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 יארשא ,תויתשת יטקיורפ - רקיעבו ןוגכ ,ןל"דנ וניאש ןוחטב הםל ,לארשיב ן"לדנהו יוינבה ףנעב יםוולל יארשא ללוכ (2)
 .הוולה לש יארשא הןוכיס ךסמ %50-מ תוחפ חיטבמ ריהמ שומימל םהלש סכנה יוושש ,םיווול יבנמ ן"לדנ תורבחל
 
 על דמוע 2021 רבמדצב 13 וםיל  ן"לנדהו יוניבה ףנעב יארשאה ןוכיס ךסמ יארשא עוציב גורידב וניאש יארשאה רועיש
 .2020 רבמצדב 31 םויל %9.3ל האוושהב, %1.7
 ל האוושהב, %2.5 על דמוע 2021 רבמדצב 13 םויל ן"לדנוה יוניבה ףנעב ללוכה יארשאה ןוכיסמ יתייעבה יארשאה רועיש
 .2020 רבמצדב 31 םויל %1.2
 
ח
 

 ידגל צד נראי שאשון כיס -א  5לק 
 ןיגב יםמולשתה של יפוסה וקילסה דעומ רםט שלכל סנכי הקסעל יגדנה דצהש ןוכיסה ואה ידגנ צד של יארשא ןוכיס
 יבויח ילכלכ ךרע תולעב ומע תואקסע ויהי, לשכ של בצמל ידגנה דצה של ותסינכ תעב אם םרגיי ילכלכ דספה. הקסעה
 .םייסנניפ תודסומ לומ םירזגנב תוליעפב אטבתמ קבנב ידגנ דצ יארשא ןוכיס .קנבל
 ידדצ-דו ןוכיס רצוי ידגנ צד סיכון, דספהל ןוכיסב ודבל אשונ קנבהו תידדצ חד איה הפישחה בה, יארשאה תפישחל דוגינב
 וניא תואקסעה של קושה שווי. הקסעה ידדצמ דחא כל רובע ייללש או יבויח הקסעה ךרע תויהל םאתהב תאזו דספהל
 .קושב םייטנוולרה םירטמרפב םייוניש לשב הקסעה חיי ךרואל תונתשהל ולכי אוהו יאדוו

 תוליעפ. לעופ אוה בה הנידמה ןוכיסמ ןהו סדומו סדומ כל של יפיצפסה ובצממ הן ,תעפשומ יםיסנניפ תודסומל הפישחה
 ותיינדמב תנגועמ תוליעפל תורגסמ תדמעהל יםנוירטירקו תויוכמס תעיבק זה ללכבו, םייסנניפ ותדסומ לומ קנבה
 . םינקב ,רתיה ןיב ,םיללוכ קנבב םייסנינפ תודסומ .ןוירוטקרידה ידי על ורשואש קנבה של םילהנבו

 ולמ תוליעפל קנבה תמרב ןוכיסל ןובאיות ותינידמ קנבה ןוירוטקריד עבק נקבה של יארשאה ותינידמ ךמסמ תרגסמב
 ךותו, הקסעה חווטו הפישחה גוס ךתחב דדובה ידגנה דלצ הפישחה תמרב ןהו לולכה ןוכיסה ןובאית תמרב הן ,םיקנב
 .בו תופישחה לקשמו קבנה של ימצעה ןוהב תובשחתה
 םירזגנה םירטמרפ רפסמ על תססבתמ ,םיידגנ םידדצ לומ תופישחה ףקיהו יפואל סחייתהב ,קנבה של יארשאה תוינידמ
Fitch, ) םלועב ותליבומה וגרידה תורבח ייד על דסומל ןתינש יארשאה גוריד: זה לכלבו ידגנה דצה של יסנניפה ונסוחמ

S&P-ו ,Moody's), המודכו לעופ אוה בה הנידמה, תולעבה הנבמ, ולש ימצעה ןוהה ףקיה. 
 וםגלה ןוכיסה את ללקשמה ימינפ לדומב שומיש קנבה השוע םיידגנה םידדצה של הפישחה תדימאו תומיכ ךרוצל
 .המודכו הקסעה תפוקת, הינייפאמו הקסעה גוס - ןוכיסה ינייפאמ פי על תואקסעב
 וצקוהש יארשאה יווק תולבגמב הדימע על תפטוש תימוי הרקב קנבה עצבמ, םיפטושה יגדנה דצה ינוכיס לוהינמ קלחכ
 יווק יםצקומ םהל יםידגנה יםדדצה יגורידב יםיוניש על םיפטוש חוויוד נהיחב תלולכה תועקשה יתבו םינקב ולמ תוליעפל
 . םירחסנ הם םהב יארשהא חוורמב םייוניש ןכו, יארשא
 ותדעוו תרגסמב שדחמ יםנחבנ ,םירומאה םירטמרפב םייתועמשמ יםיוניש ופצנ, רתיה ןיב, םהב ותדסומל יארשאה יווק
 .תונושה יארשאה
 סיסב לע תורשואמה תוליעפה תורגסמלו תונוחטבל סחי בקיתה ןוכיס לע דומצו ףטוש בקעמ קנבה עצבמ הז דצב
   .עבק קנב הןוירוטקרידש יארשאה תוינידמ
 יםיסנניפ תודסומל יארשאה תפישח תוגלפתהב יוטיב לבקמ קנבה ןוירוטקריד ידי לע רדגוהש יתדימה ןוכיסל ןובאיתה
  .םיהובג יםגורידב םיגרדומה ותדסומ לומ הניה התיברמ רשא
 
 SA-CCRי דגנ דצ יארשא ןוכיס
 יארשא ןוכיסל הפישח בושיחל יתטרדנטס השיג" רבדב הארוה (BCBS )יאקנב חוקיפל לזאב תדעו המסרפ ,2014 סרמב
 לזאבכ"  גם תרכומה "רבשמה רחאל תומרופרה תמלשה - 3 לזאב תארוה" ךמסממ קלח יאה וז השיג ."SA-CCR ידגנ דצ
 תטיש .שרדנכ רקסה תא עציב נקבה .תיתומכ העפשה רקס עוציבל השירד לארשי נקב חלש ,2017 רבמטפסב ."4
 הארוהה .םירזגנ םירישכמב םולגה יארשא ןוכיס ןיגב ןוהה תאצקה ובשיח ןפוא תא תונשל היופצ השדחה הדידמה
  .2021 ינויב 28 ךיראתב יאפוריאה דוחיאב ףקותל הסנכנ
. 2022 יוליב 1 -ה ךיראתמ לחה ףקולת סנכיי לארשיב םושייהש עבקנ 2021 רבמצדב לארשי בנק םסריפש רזוח יפ לע
  .ףקות להארוהה תסינכל ךרענ קנבה
 
 (CVA) יארשא ןוכיס ןיגב שווי תמאתה - הון תומילהו הדידמ
 ןוכיס ןיגב יווש תמאתה" - 208A ת"נב חתת ללכיתש CVA-ה תארוה רובע רזוח לארשי נקב םסרפ 2021 רבמצדב
 שבחל יש צדיכ תעבוק זו הארוה. (203 הארוהל' ג חפסנב םויה בשוחמה CVA-ה בושיח את ףילחת זו הארוה) "יארשא
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 ףקשמ CVA-ה . CVA (Credit Valuation Adjustment(יארשא ןוכיס ןיגב שווי תמאתהל ןוכיסה יוסיכל ןוהה תאצקה את
 .םירזגנב ידגנה דצה של ילאינצטופ לשכ תובקעב שחרתיש ע"ני ןומימ תואקסעו ןוכיס ירסח םיריחמב תומאתהה את

 ךשמהב תאזו, /52/11 -ל CVA -ה תארוה וםשיי את החוד אוה ובו רזוח םסריפ לארשי בנק 22021/0/03 - ה ךיראתב
 .הז ךיראתל הפוריאב CVA - ה תארוה םושיי תייחד על 1202/01/27 םוימ יפוריאה דוחיאה תעדוהל

 ידגנ צד יארשא ינוכיסל הפישחה על חוויד
 ידי על םינוש יםכתחבו, ידנג צד יארשא ינוכיסל הפישחה על יםחוויד ןווגמ יםלבקמ ויתודעוו קנהב ןוירוטקרידו הלהנהה
 על םירחאו יםדיימ םיחוויד ןווגמ חוודמ םאה תרבחב יסנניפה ךרעמבש יםיניבה ךרעמ .הרקבהו חוקיפה, לוהינה ימרוג
 .הפישחה יפואו ףקיה, הבוג

 
 (CCR1) תחיוקיפהה ישגהי פ ל(CCR )דיג נדצל  שאיראשן כולסיפה יחש חתוני
 

 ףולחש לותע 2021 צמברבד 31
 הפישח
ליתאיצנטופ

 תיידעת
 EAD

CRM

 חראל 
 

RWA 

תיחכונ היפהשח הטתיש
 ןוכי סחתתפלה יפהק המשהיגה

 1.0 1.9 2.9 1.4 

 ךרע ותירינ ןוימ מותאקעסלי )אשרא
(SFT)) (*) 

                   -                 -                -                -  

 1.4 2.9 1.9 1.0 להכ ךס

 

 ףחלושעלות   2020ברמצדב 31
 שיפהח
 יאליתצנטפו

 תעתידי
EAD
CRM
חר אל 

 
RWA 

נוכחיתהה שיפהחשיטת 
 סיכוןפחתת הה לקיפהמ השגיה

 0.4 2.4 2.8 1.0 

ךערניירות אות מימון קסע )לאישרא 
SFT ))(*) (

                   -                 -                -                -  

 1.0 2.8 2.4 0.4 לסך הכ
 

 
 (CVA )(CCR2)י אראשן כולסיך ערוש תאמתהן גיב ת הוןאצקה
 

 CRM RWA חראל EAD 2021 מברדצב 31

 1.0 2.9 תיטנדרט סהשיג יפל CVA נםיגב יםחשבשמ יםקי התלכ

 CVA  2.9 1.0וניג ביםחשבשמ "כההס

 

0022רבצמבד 31   EAD חר אל CRMAWR 

 1.4 2.8 תטידרנטשה סיגלפי  CVA נםיגב ביםשחם שמייקכל הת

 CVA 2.8 1.4 נוגיבם בישח שמ"כהסה
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 ןוכיסלות שקמווחי יקפי תיק פלו (CCR)די  נגדצשל  אשראי ןוכיסלפות ישח - יתדרטטנס השהיהג
(CCR3) 

 

 רבמצדב 31
2021 

 רחא 150% 100% 75% 50% 20% 0%10% 
סך 

 יפתשח
 יארשא

 םיסכ הניוגס
        

  
 ותרבל) קיםנב

 יםי צדדרב יםבנק
 ((MDB) חויתפל

- - 1.9 - - - - - 1.9 

 1.0 - - 1.0 - - - - - םתאגידי

 2.9 - - 1.0 - - 1.9 - - להכ ךס

 

 אחר 150% 100% 75% 50% 20% 10% 0% 2020 רבבדצמ 31
סך 

 שיפתח
 יאשרא

םכסיהנסוגי 
 ותרבל) קיםנב

יםי צדדרב יםבנק
 ((MDB) חויתפל

 
        

  

 - - 2.2 - - - - -  2.2

 0.6 - - 0.6 - - - - - םתאגידי

 2.8 - - 0.6 - - 2.2 - - לסך הכ

 

 
 (OTC) קפלדל רבעמ םירזגנ
 הפישחה טתיש" נהיה( OTC) קפלדל רבעמ םירזגנ ןיגב ילכלכ הון תוקצהל ידכ קנבב שומיש השענ הבש הטישה

 םיזוח ךורעש ידי על תיחכונה ףולחשה תולע תבשוחמ יהפל, 203 ןיקת יאקנב וליהנ תארוהב' ג חפסנ יפל ,"תיחכונה
 ידכ )"add-on"(" תפסות"ה םדקמ ףסווית מכן רחאלו ,התדימאב ךרוצ אלל ללכית תיחכונה הפישחהש כך ,קוש ריחמל
 .הזוחה חיי תרתי ךשמל תידיתעה תילאיצנטופה הפישחה את ףקשל
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 (CCR6)י ארשאי רזגלנת פויחש
 
 .2020 רבבדצמ 31 -ול 2021 רבבדצמ 31 -ל ןוכ נפהישח כל ו לןי אןכול יראשא ירז נג שלותקאעס ןי אבנקל
 

 

 (CCR 8 )ייםזכר מייםדג נדיםדצלת פויחש

 לארשי לןושארה ינלאומי הבבנק הותעצאמב יםריח סםירזבנג ותקאעס עצמבו ףו"עמ התלקמס ברבח וינ אבנקה
 םע ועוצ שבוכאלכ ,רואמכ ותפישח בולפיט לאהרו ההינא בתעומד וינ אבנקשה ןוויכ ומ,את לאור ז.( האםרת)חב ע"מב

 ,ןכ ל.ע"מ בלראשי ןושראה יומינלא הבקבנ העם י צדדו דרחסבמ ותקאעסכ ותופלט מתוסקאעה ,רישכ ירכזמ י נגדצד
 .ילעל CCR1 יויל בגיוטי בובלי ק אלא,זה יויל מגלקחכ ותחוו מדןינ או אלותקאעס
 

 םינגזרב ןורמקש יאשרא ןויכסל ותרוששק ותפישח
           
 1220 רבמצדב 31   

 
 'ג דצ לש יארשא ןוכיסל תופישח 

  הפישחה גוס

 

 יווש
 קוש

 

 

 םוכס
 בוקנ

 

 

 םוכס
 הפישחה

 

 תונוחטיב
 ןמוזמ

 

 רחאל הפישח
  תונוחטיב

 1.0 - 1.0 112.2 - תביירי רגזנ

 - - - - - דדרי מגזנ
 1.7 - 1.7 86.0 1.0  ח"טרי מגזנ

 0.2 - 0.2 3.6 -  יותנרי מגזנ

2.9  - 2.9 201.8 1.0  "כסה
           
 2020 ברצמדב 31   

 
 'גד צ לש יארשאן וכיס לתופישח 

  הפישחה גוס

 

י ווש
קוש

 
 

 

ם וכס
בוקנ

 
 

 

ם וכס
 היפשחה

 

ת ונוחטיב
 ןמוזמ

 

ר חא להפישח
 ת ונוחטיב

 1.2 - 1.2 123.3 - תביירי רגזנ
 - - - - - דדרי מגזנ
 0.8 - 0.8 44.6 0.4  ח"טרי מגזנ
 0.7 - 0.7 19.8 -  יותנרי מגזנ

 2.8 - 2.8 187.7 0.4  "כסה
 
 ח."ש 'א 50 -מ ךמונ *
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  קוש ןוכיס :6 קלח

 קושון כיס על יללכע דימ

 רישכמ של יכלכלה יוושב יוינשמ עובהנ ךרע ידתריל או סדפלה יידעת או יםיק סיכון וינה( ייננספ ןוכי)ס וקש סיכון
 םירחא יםרטרמפו יםחוורמ, יםרעש, םיריחבמ םייוינש בעק, לתולכה רמהוב יםיקת וצתקב או יםומס יקת, ייננספ
 .ותיודת תנןוכי וסותימנ ריחמ ןוכיס ,ציהינפלא סיכון, עטבמ סיכון, יתיבר סיכון :לםכלוב יםוקושב
 

 ןכרלצ יםריחמ ה במדדיהי לעל הואיפצ ה,לםועב ותרוחס לרוב הגשויקוהב רמשב מההריהמה ותששוהתא הותבעקב
 תויהמנ י מדדויגהצ 2022  שנתלתיחת מ.תי המקומיתיברה  אתויעל לםוע ביםירכז מיםקבנש פהו צוקש הוצאי כפועלו
 .לםועבו רץ באתוי המנידד במותיותעמש מיםרעש ותיבעל ינהיפושא ,2021 נתש ומתע לזאתו יםרעש ותידרי

 להו ונייהסטרטגא
 ךסמממו ותיעסק הותלקחמהו יםפאג מה,בנק השל תללוכ ההיטגרטאס מהרתז נגבנקה  שלוקש הןוכי סיתיטגרטאס
 ,וקש ןוכי סותרו ומקוקש יונכי סיו זיהיא הוקש הןוכי סולניה ביתרקיעה ימהשהמ .יםינסינפה יםונכיהס ולניה ותיינמד
  .ףטוש ןפו באלםוניהו כתםרעה ידתםמד
 ייד  עליםרשומא ןוכי הסותרגמסו ותילעפ היומח ת.נק הבותילעפ  שללתולכ ייהרא בעצ מתבוקש היונכי סולניה
 ילעפ וינא רחס למיקהת) י הבנקאיקהת - יריקע ןוכי סקדומ בעצ מתבוקש היונכי סולניה .ןוירוטרקיהדו נהלההה
 : (BTB ותחולק ותילעפ טעלמ
 תוילעפ ה.יונינ הבחווט לבנק ה שלותיויביחת וההיםנכס הולניה ןרתט מרשא ותקאעסה כל את ללוכ איקהבנ קתיה

 והל מנוקש הןוכי סולניה .ותילונז וקש יונכי לסותפישחוה יםשו והשימותרו המקולניה  אתלתולכ י הבנקאיקבת
 ת אלתולכ לקהחמ הותילפע .בנק הרמת בשאו הנ אתתמתא ומכזתרשמ ייננספ וליהלנ לקהחהמ ייד לע עבצומת
 .ורטנוס היק תולניה  אתןכו י הבנקאיק התולניה

 םינכס הללכ ולניה : הםותיויביחת וההיםנכס הולניהב ייננספ ולניה ללקהח המשל יםירקיעה ותירחהא יחומת
 תוילהנז ולניה, יהבנקא יקבת וקש יונכילס ותפישחה ולניהו בנק ה שליו הפנןו ההולניה ,קבנ ה שלותיויביחוההת

 .יםרז נגיםרישכ מותעאמצ בותיאזנמ הותפישח הרוידוג ולניהו ותילהנז סיכון ולניה ,יתרוטוטטוהס יתעסקה
 רחס מונתוכ עם יםר נגזתוסקאעו ךרע הותריי ניק תאת לתולכ והיא אזל בותראו מהרתזנג רחסלמ קיתה רתהגד

 דהיעמ רתובק רחמס לקי בתותייצהפוז רתבק .רוידג וא / הגנהותרט למןינשא יםרזבנג ותולעפ וכן ר הקצחווטב
 .ןושרא ה ההגנהובק האם רתבחב יםיינ הבךרעמ ייד לע יתיומ-ךו תרמה בתועוצ מב,ועבשנק  Stop Lossותבלבמג

 ל(יעפ וינ ארחס למיקהת רואמכ)

 םייסנני הפםסיכוני הלהו נייותנדימ
 ךסמ מ.ןוירוטרקיוהד נהלה ההיד  על שנהי מדרתשומאה יםייננספ יםונכי לספהישח הולניה לטתרופ מותיינ מדבנקל

 תוונרקע ,ודד הבןוכי הסךחת בןוכי לסןויאבות יםייננספ יםונכי לסללוכ ןויאב ת,רית הןי ב,טרפ ומוהו מתותיינהמד
 .יםרישכהמ רמתבו בנק הףושח יהם אלוקש היונכי לסותבל ומגותילעפל
  .ייננספ ולניה לקהמחלה עם ףויתשב יםונכי סולניהל לקהחמ היע" יםשע נווהצגת ותיינך המדסמ משויבג

 תוע באמציוטי בייד ל באןוכי הסןוותאב יונאחשב רויד גךרולצ ןוה יכלכל רויד גךרולצ ן העדוי מבנק ביםונכי הסולניה
ן וכי הסןויאבלת  בהתאםותבל מגתללוכ וקש היונכי סולניה ידתמד .ותיותכי ואותיות כמפסד/הןוכי סותבל מג עתיקב
 קבנ לרםיג להולשעל נזק ה אתיללהגב ועדו נו אלותבלמג .י(ונאחשב החוורוה יכלכל היווש )הותינסינפ הותפישחה על
 את חמתות ותבלהמג כתרעמ .יםייננספה יםוקוש ביםיימ הקיםונש הןוכי הסירמו בגיםיופצ  לאיםיוינשמ תוצאהכ
 .ןיפיחל ירעשו ציהינפלא, יתיברה ירועיש ותרבל יםונשה ןוכיהס ירמובג יםיופצ ילתב יםיוינש של פהישחה עתפשה
  .קבנ ה שליםיפכס הותחו בדותחוו מדוקש יונכי ס עלותיריקע ותבל במגותפישח

  וקש סיכוני
 םביהלג עהנקבו ותיינהמד ךסמבמ יםרגדומ ,רחס למיקתבו י הבנקאיק בתותילעפמה האוצכת יםרצונה וקשה יונכיס

 :םייריקע הןוכיהס ירמוג ןלהל .ןוכי סןויאב תרתגמס
 

 יםעיפשמ יתביר ביםיוינש .תיביר הירועישב ותתזוז מעוב הנןו להו איםחוור לןוכי ס הואיתביר הןוכיס - תריבי תפיחש
 ןוויכמ ,םייאזנ מוץח יםרישכ ומויותיויביחת ה,בנק היסכ ניווש  ועלוט נותכנס בהיוניש ותעצאמ בקבנ היחוור על
 .יתבירה ירועיש ביוינש חל רשאכ משתנה (צמםע יםימרז התףא וא) יםיידעת יםומנזמ ירימז ת שליחכו הנךרעהש
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 ןוכיסו התשואה וםעק סיכון, שדחמ רוחתמ סיכון: ותללוכ בנקה ףשחנ וישאל יתיברה סיכון של ותירקיעה ויותרוצ
 (.חוורמ) בסיס

 לש ןוג ההיוושה  עלעהפשה לרושקה כל בבנק הףושח וי אליםיטנני הדומיםונכי הסדח אוינ ה,יק בתיתיבר הןוכיס
 ןוכי סולניה שאובנ ראלשי בנק ראתו לה בהתאםיתיברה יונכי ס אתנהל מבנק ה.חוור ה ועלותיויביחת וההיםנכסה
 .תוראו להאםת בהיתיבר הןוכי סולניה שאובנ ותיינ מדועב קןוירוטרקיוהד נהלה הה.(333 ראהו )היתיברה
 םיביא ומף הכסיריח מת איםיצגי מרש אןווי הי בעקומשו שימשהע נ,חוויהד ךרולצ יאונשבח הןוג ההיווש הובשיחב
 ןווי היעקומ בשו שימשהע נ,וקש הןוכי סולניה יכרולצ ,יתכלכל הפהישחה ובשיח ב.יראשא היחוור מ אתןושבחב

 .יראש איחוור מללאו בנק ה שלף הכסיריחמ  אתיםיצגיהמ
 

 ילת ביםיוינשמ תוצאהכ שחרהת לולשעל בנק הןוולה ותכנסלה יידעת ו איםי קןוכי סהוא  הבסיסןוכיס - יסבסת פיחש
 לולכ )ותיויביח ההתיווש ןילב יםנכס היווש ןי בשרפה הקבע ןיפי החלירעש בו א,ןכרצ ליםריחמ ה במדדיםיופצ
 מדהההצ ירגזממ חד אכל בףטוש ןפו באלתוהומנ נמדדת יס הבספתישח .ות(לומ גותיפצו ואותיידעת ותסקאע עתפשה
 .וץח עטב למיםודצמ היםקלשוב וץח עבט במרזהמג ,ןכרלצ יםריחהמ למדד וד הצמרזהמג :יםונשה
 .רוידג ותולעפ ללא או עם עהשקהה יכומובס ידההמד בבסיס, יויתעב בלההק ימא אהוצכת רתוצנ יסבס יפתשח

 אהל יקלשה רמגזה וינשא רזבמג ןוהה של עהקששהה כך, ודצמ לא יקלש רוכמק רוגדמ ןוהה ותונאחשבה יללכ פי על
 .סיבס יפתשחכ רתדוגמ( ח"טהמ ודוצמ ח"טהמ רזומג המדד רזמג) ודצמ

 ווחדי
 ךסממ רתמסג ב,רית הןי ב,יםחווי ד,ןועברל חתא ותחפ ל,םיבל מקנהלה וההיםונכיס ולניה לדהעוו ה,ןוירוטרקיהד
 ןוכי הסותרמו ותפישח היריקע  אתיםללוכ יםחוויהד .יסנניפ ולניה ללקהח המ שליודעיי החוויובד יונעבר היםונכיהס

 תוש בק,(יםיגרח יםעורי א,ותיוכסמ יפ לותיגרח ,יםסדפ )החווי דיעורי אוםכי ס,ותרשומא הותרגמס הךו מתותצלוהמנ
 ותילעפ ללתולכ ןוכי סנתו ותמותיוכסמ רגדלמ בהתאם ותונשה ותיוילעפל ותשארוה ותיוילעפ רחבתה ליםרושיוא
 יםוקושב או בנקה יבתסבב יםיוינש או/ו בנקה ותיוילעפב יםיוינשל תאםבה יםשרנד יםיוינש גם יםחננב, כן וכמ .בנקה
 .ןוירוטרקיהד ותכסמשב בלהממג יגהרח ןינתבה ףטוש חווי דיםבל מקיםונכי סולניה לעדהוווה ןוירוטרקיהד .יםייננספה
 

 : יםוקושב ותיגרח ותיוחתפלהת יתידמ ובהותג חווד יםרשפאהמ יםוננגנמ רפמס בנקב נםשי ןכ וכמ
 ותיוחתפת בה דנהעדהו ה.יםיעו לשבתחא ותחפ לסתנכ מתנק הב"לכ מנותשאר בותיויביחתוה יםכס נולניה עדתו .1

 .בנק ביםיטונוהרל ולניה הירמו גיםפתתש מןוי בד.םיייננספ היםוקושב
 םובהתא רית הןיב ,ודנה עושב בעםפ ותחפל נסתכ מתבנק ה"לכ מנותשאר בםיייננספ יםונכי וסותיל נזעדתו .2

 .יםייננספ היםונכיובקרת הס ולניה וםחת ביםשאו נןוו במג,ךרולצ
 של וטפתש ינהח בתייממתק וקש יונכי סוםח בתןויצ קישיחרת עם ותודדהתמ ללה ההנהיתכנ תרתגמסב .3

 .שארמ עבשנק ובהתג ףלס רבעמ, ותחפל יםיכלכל יםרטרמפ עהברא ותשממהת
  שלוקדם מיולזיה יםרוטיקינד ארח אףטוש רוטיונ קבעמ עוצמב ,ותיל נזרמשב בולפיט ללה ההנהיתכנ תרתגמסב  .4

 .ותיל נזיחצל
 זאתו בנק ה שליםונכי הסולניה בןוי דךרולצ ןוערב לחתא כנסתמת ןוירוטרקיהד  שליםונכי סולניהו יראשא עדתו

 .ןוירוטרקיובד להבהנה ןוי לדשוגי המונעבר היםונכיהס ךסמ במןוי לדףנוסב

 וקשה סיכוני של להווני דהימא, דהדימ וי,יהזל רכותמע
 סיכבס ותשמשהמ ותתקדמ מיםונכי סולניה ותכרעמ בשו שימבנק השהוע ,וקש יונכילס ותפישח דתי ומדיו זיהךרולצ
 ימדד ותוצאת דתיאמ .יםפוק ומתיםבלומק יםודל במשו שימשהע נ,ןוכי הסידת מדךרולצ .ןוכיהס ידת מדרועב עידמ

 ותפנוס ותיודעיי ותכרעמ רפמסב וכן חתא יתרכזמ כתרעמ ותעצאמב עתצמתב יתיברוה וקשה יונכיס וםחבת ןוכיהס
 ובשיחב, יםונש יםכיתהל עויצבב בנקה את ותששממ להא עדימ ותכרעמ. ותיפיספצ ותיוילעפב יםונכיהס את ותודדהמ

 . יםונשה ההגנה יוובק ףטוש ןפובא יםימיהמתק רהובק חויקפ יכיתהלב וכן ןויצק יחנומב סיכון ימדד

 וקש וןסיכ להו לניםליכ
 סיכון והערכת מדידת, לניהול מקובלים מודליםכלים לניהול סיכון השוק כגון שימוש ב במספר שימוש עושה הבנק
 Value at) בסיכון הערך מדד, הסיכון בגורמי צפוי בלתי משינוי כתוצאה ההוגן בשווי לשחיקה חשיפה מדדי לרבות שוק

Risk) ,בהם השימוש נאותות את להבטיח בכדי מודלים לתיקוף סדור תהליך בבנקקיים  כן כמו. קיצון מבחני וכן ,
 . ולדרישות הרגולציה הבנק לצרכי והתאמתם
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 יוינש ליכלכל הןו הה שלןוג ההיווש הותשירג  את אומדודלהמ - תריבי לתגישור תנחיבל תליכהכל הגישה דלמו
 יצב מו אילרג יםעסק צבמ ותפמשק הותונש יוינש ותצמועוב יל במקב ושלאייל מקבןפו באיתיבר הוםעק  שליידימ
  .ותונש ותחנ החתת נק הבך וסרחס למיקהת ,י הבנקאיק התיווש ת עלנחנב יתיבר היבעקומ זה יוינש עתפש ה.ןויצק
 
, ותיויביחוהת יםנכס) ןוגהה יוושב ויהפצה קהיחשה את מדו אודלהמ - תוריטיסה הטשי( VAR-ה) בסיכון ךרעה דלמו
 VAR-ה יוננת .%99 של ותובהקמ רמת ןינתבה, יםימ 21 של עההשק אופק ךבמהל ,(יםרזנג יםייננספ יםרישכמ ותרבל
 דבעיבד נהיחב ךיתהל עבצמ .(רחמסל יקהתו יהבנקא יקהת :ןוכג) יםונש יםיקת על, יתיומ ותריבתד בנקב יםושבחמ
(Back Testing )ה ודלמ ותפתק את ןוחבל רהטבמ באזל עדתווב ורדוגשה יםונירטירק פי על, תלוי ילתב-VAR. 

 
 תייברה ותנסכה על יתיברב יםיוינש של םעתפשה את יגמצ ודלהמ - תריבי תגישור תינחבל םחיוהרו תגיש דלמו

 .ותיימומס ותחנ היפ על ותקאעס וללגמג יתיברה ותכנסוה ותיוחזה נטו
 
 יוינש ןי בגןוג ההיווש ביימל המכסיקהחש הובה ג עלהל מגבעב קבנקה ןוירוטרקיד - ייםרטמרפ יצוןק ישיחרת
  .יעצמה ןו ההךמס %10 עד לעהנקב ולה ז מגב.ןויצ קישיחר ת שלתםפעל הותעצאמב בדקתנ ה,וקש הןוכי סירמובג
 
 םסיכוני תתהפח או/ו דורגי יותנדימ
. תוילתשממ ובח ותראג לש רהיכומ ייהקנ ותעצאמב יתיבר יונכיס תתחפוה ולניהל יםלכ רפסבמ שוימש שהוע בנקה
 תוילעפב יתיברה סיכון את יתונאחשב רלגד יכדוב ותיאזנמ ותפישח של הגנה/רוידג ותרטלמ יםרזבנג ועלפ בנקה

 .ותנאוחשבה יללכל בהתאם יונינוב ךורא מ"מח יבעל ח"טבמ ח"אג ירישכבמ
 ותבעל ןינה ותסקאעה. דרוורופ ותקאעס ותעצאמב סיסוהב יתיברה יתייצפוז ולניהל םירזנג יםרישכבמ פועל בנקה
  .תיחסי ותקלב רחלא חדא צמדהה רגזממ ותפישח ריעבלה ןותעצאמב ןיתונ, תוילנז של בוההג מהר
 . יםרוידג ללוכ יקאבנה יקהת על םיוקושב יוינשמ עובהנ יכלכלה ךרעה יוינש ןחבנ שודחל חתא

 ק שווןסיכ להו לנידיל תאגישממ
 :ןלהל טרופמכ רהבק יגלעמ שהו שלת עלתשו מ,וקש יונכי סלםכלוב יםייננספ יםונכי סקרה עלוהב חויקפ הךרעמ

  :וןשרא  הגנהקו
 תורקב עויצבב חהמ ומתהאם רתבחב יםשאב מיבתטחב יתיננספה לקהחהמ נהללמ פהופכ ייםינבה ךרעמ תדחיי

 .ותיל הנזולניהו ותיויביחהתוה יםנכס הוליה נוםח בתינסינפ ולניה ללקהחמה ותילעפ  על,ורטנוסה ותילעפ על על
 הודעב ינהלו ותר בקחתתפ ומ,ןית הנכלכ ,ותםרוצויה לךוסמ יםונש היםייננספ היםונכיהס  אתרתתמא היחידה
 נהלה ההייד  עלוענקבש ותבל במגדהיעמ ה אתדהיחי הדקתו בותהילעפ רתסגמ ב.בנק היפתשח וםלצמצ

 .יםיפיספצ יםיק בתןויצ קישיחרת עתצומב עבדי בדןוה יתיומ ךו תמהר בן הותונשה ותייצ הפוזילגב ןוירוטרקיוהד

  :שני  הגנהקו
 יםונכי סולניה ליבהטחב ליםד מווףקיתול תלו ונזיקשו ניכוי סולהינל הדחיהי ותעצאמ בישארה יםונכי הסנהלמ
, הנהלוהה ןוירוטרקיהד יידב ענקבש ןוכיהס ןויאבלת ןוכיהס ילפורפ של מהלהתא יתראחא  היחידה.ם הארתבחב

 ובק תלוי ילתב ןפובא יםנוכיס כתרעהו יוזיה, יםייננספה יםונכיהס ולניה רתסגמ ןוכעדו שויבג על יתראחא כך ךוובת
 היחידה ,ןכ וכמ .ותבל המגותייבטאפק ינתחוב ןושרא הו בקותוקפוהת ותהתשומ, ותר הבקותות נארו אתג,יםעסקה
 .קבנ השו בשימיםיזכרהמ יםודל למףויק תעתבצמ

  :לישיש  הגנהקו
 יםייננספ יםונכי סולניה אשובנ ותרויקב ו שלותי השנתהודעבה ותיכנ בתלבשמ בנקה של יתהפנימ רתוקיבה ךרעמ
 ר המבק שלוייד תפקןימב .יהשנ ההגנה ובק ותיטונוהרל ותידחיוה ןושאר הההגנה ולק ותיטונוהרל ותידחיה ,בנקב

 הרהבק וםיק ,וענקבש ותבל במגותידחי הידתעמ  את,ןוירוטרקי הדותט והחלותיינמדה םושייו שויבג  אתןוחלב יהפנימ
 ו קןכ וכמ .קבנ הלתהנהלו ןוירוטרקי לדיםוצג המיםייננספ היםחוויוהד יולניה העדי המותינזמו ותימנ מהואת שאובנ

 .יםיוניצחה רתויק הביפו גכל  אתללוכ ישיהשל ההגנה
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 םקינהב על יקוחהפ ותראהול םאבהת וקש סיכוני
 ייבכר טוריפ ןלהל .וקש יונכילס הפישח הןי בגיתטרטנדס השהי הג אתיישםל קבנה רחב לאזב תוראוה וםשיי תרגמסב
 :וקשה ןוכיס

 ת יטרדסטנה הטיבש קוון שכסי
 
 

  
 רבמצדב 31

2021 
 2020 רבבדצמ 31

   ח"ש ינוילבמ  

outright )ם יריישם צרימו

products)   
 2.9 2.5 י(פיפצ וסללכ )יתיבר רועיש ןוכיס

 2.6 4.6 ןיפי חלרעש ןוכיס

 5.5 7.1 כל הךס
 

 
VAR וןסיכ בךהער

 
 

 ןכוילסן תיאבוה
 .דשתקא ח"ש יוניילמ 7.32 מתועל חש" ןוילמי 2.11  עלדעמ 2020 רבצמבד 31 וםי לנק הב שלירוטההיס VAR-ה ךרע
 תיותעשממ  ירידה חלהנהש הךבמהל. %1.27  עלעומד 1220 רבדצמב 31 םוי לןו ההכל ך לסחסיב VAR-ה של וקלשמ
 .ובשיחה ודלממ ונהרוהק רבש מלתיח בתופנצש ןוכי הסירמו בגיםחד יםיוינש  שלותיפ תצציאתי  עקבןוכי בסךרעב
 .וקש ןוכילס ותיידתמ ותפישח ףקשומ בנקה ןולה חסיב ךונמ וינה(  VAR)  ןוכיבס ךרעה
 
 
 Back Testing תניחב
 Back Testing.-ה  שלטפתוש ינהחב ותעאמצ בירוטההיס VAR-ה ודל מ שליוחיז הותכיא רופיש לדההתמ ב פועלבנקה
 י שנומשרנ 1220 רדצמבב 31 וםי ביימהסתשה  בשנהיכ ראה מירוטההיס VAR- הדלו משל Back Testing-ה ינתחב

 :ןלהל טרופמכ ,זהחשנ VAR-ה ךרע לה עלע ייומ היטרוהתיא פסדהה בהם יםרמק
   

 דעומ

 
 
 

 ערהפל דוג

 ח"ש נייולמיב 
19.07.2021 4.9 

 23.11.20211.0 

 
  .לבאז תעדו ייד על ורוגדשה יםונירטירבק דומע הרקהמ

 ססיבב החשיפה

 השיפהח להוני
 תויחזות ותכרעה על ססהתבב יםשענ יםונשה צמדההה ירזבמג ןוהה עתקשוה סיסבה ותפישחב יםונכיהס ולניה -

 .ןווהה יםפהכס יוקשב ותיופצ ותיוחתפהת ילגב ייננספ ולניה ללקהחמה של ותפטוש
 סיבס  ועלןלהל ותוצגהמ ותבלג למףופכ בףטוש ןפואב והל מניםונשה מדהההצ ירגז במןו הה שלעהקשהה ילתמה -

 ירזג במיםשוימש השואתות ותרוהמק ות עלןי ביםריחמ הירעפ וליצ נךות יםיטונוהרל וקש הישתנ מילגב ותיחזהת
 .ותילעפ רמגז כל בר"סח" ו אר"ית "ותייצ פוז שלןותיוכדא יםונש המדהההצ

 הפישחה ולרטילנ יעמצכא, יםרזנג יםייננספ יםרישכמב, ראשה בין, בנקה רזענ דהצמהה יזנמא ולניה רתגמסב -
 .יתבירוב בבסיס יםונכילס

 וןסיכל בוןהתיא
 ירז מגיפל ותיויביחהת על יםנכס של( רוסח או ףודע) ותרתוהמ ותייצהפוז ילגב תובלגמ עבק בנקה ןוירוטרקיד -

 .דההצמ
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 לעופב בסיסב הפיחשה
  שנת אתיםיניפמא היםונ מהנתיתות מהיםונש  פהו התקףו סיונ נתבהם  ההצמדהירז במגפהישח הייניפמא ןלהל
 ת יונאחשבה שהי הגומתעל ,ייומ בסיס על ושבתחמה ,יתכלכל שהיג על יםססומב ןהלל ותפישחה יונ נת.חוויהד
 .הצמדה  י בסיסיפ לותיויביחתוה יםנכס רובבא וצגתהמ

         
   1220 רבצמדב 31    
   חש" יניולימ    

         עצוממםומיסכמםומינימפהוקת ףוס
 536.0481.6921.2553.6דצמו לא י"מט

 

   

 

 

 

 
(104.9)274.2דדמ דצמו י"מט  311.1244.7      
      4.22.15.34.0ח"מט דצמוו ח"מט
 

         
   2020 רבצמדב 31    
   חש" יניולימ    

         עצוממםומיסכמםומינימפהוקת ףוס
 493.5493.5675.9611.6דצמו לא י"מט

 

   

 

 

 

 
       279.982.3279.9158.2דדמ דצמו י"מט
      5.12.9(0.5)3.7ח"מט דצמוו ח"מט

 
 .ןוירוטרקיהד ייד על ורשואש סיבבס הפישחה תובלמג כלב קבנה דעמ תרקנסה פהובתק

 םירזגנ םייסנניפ םירישכמב םינוכיס לוהינ
 תורישכ ןכו ית(יברו עטבמ ,בסיס תופישח) וקשה יונכיס ולניהמ קכחל םירנגז יםיננספ םירישכמ ןוובמג לעופ קבנה

  .וקש סיכון של רותי הוגב ביכרמ בעל וםחת (רהירבה יולמסל תורב)ל ותיהאופצ תוום מהבה ,ויותחולקל
 תרשומא ,שולשימ םירותהמ םירישכהמ ןווומג תוילעפה יפקיה :ותרבל ,םירהנגז יםרישכהמ יונכיס ולניה ותיינמד

 ילגב תובלמג עקב קבנה ןוירוטרקיד .נהלהוהה ןוירוטרקיהד  שלםיונכי סולניהו יראשא עדתו ,בנק הןוירוטרקי דרתגמסב
 .ות"לומ "גותי אופצםילמ המגרהירבה יולמסל ףיקה

 וןסיכ הוןאבתי
 קבנה של יםייננספה יםכרלצ ואמתוהת ופולג רישכמ כל ינתחב רחאל יתשענ יהםוגסל יםרזנג יםרישכבמ עהקשה
 יראשהא ןוכיס בצד ןוה וקשה סיכון דבצ הן וינבג ןוכיהס את רטלנ ולתוכיל ןכו יטבימ ןפובא וותא פעללת ולתוכיול

 .ויותחולק רועב ךווכמת פועל בנקה ןבה ותעסק רועב

 םגזרינה םשיריכמה כוניסי וליהנ תרקבו וחקפי
 ותילונז קוש יונכיס ולניה םוחת ידתחי ייד על תחקופומ תרוקמב וצמע רועב םירנגז יםיסנניפ םירישכבמ קבנה תוילעפ

 הפישחה ותבלמג ולמ אל יםרזנג םירישכבמ תוילעפבש יםונכילס תופישח ה. האםתרבחב יםיינ הבךרעמ ייד ועל

 יםונכיס ולניהל העדוב ,הנהלבה רושיולא ןוילד אובהמ ,יונעבר היםונכיהס ךסממ תרמסגב תוחווומד תווכזרמ ועבשנק

 תוחובד" יתיברמ ןינשא ןויממ ותנסכה" רוביאב ותטרופמ םירחא םירגזנ יםרישכממ ןוהמימ ותנסכה .ןוירוטרקיובד
  .יםיפהכס
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 רחסמל קיתבו (IRRBB) יאקנבה קיתב תיביר ןוכיס - 'א 6 קלח

 קנבה יחוור לע םיעיפשמ יתבירב םייוניש .תיבירה ירועישב תוזוזתמ עבונה ןוהל וא םיחוורל ןוכיס אוה יתבירה ןוכיס
 ךרעהש ןוויכמ ,םיינזאמ ץוח םירישכמו ויתויובייחתה ,קנבה יסכ ניווש לע םיעיפשמ ףסונבו ,וטנ ותסנכהב יוניש תועצמאב
 ויתורוצ .תיבירה ירועיש ביוניש לח רשאכ הנתשמ םמצע םימירזתה ףא וא םיידיתע יםנמוזמ ימירזת לש יחכונה
  :תוללוכ קנבה ףשחנ וילשא תיבירה ןוכיס לש תוירקיעה
 תייבר)ב שדחמ רוחמ תיעדוובמ עה(ו קביתיבר)ב ןועריפ לותפובתק יויתע יבדלמה עוב הנשדחמ רוח תמןוכיס -

 .נק הב שלותיאזנ מוץח ותייצ ופוזותיויביחת היםנכס  שלנה(משת
 יד התאגיחוור  עלייל שלןפו באותעיפשמה אהוש התוםעק  שלותיופ צילת בותמתזוז עוב הנ התשואהוםעק ןוכיס -

 .יכלכל היוושה ו על איהבנקא
 ו איםונש יםייננספ םיוקוש ביתיבר הירועיש  שליםיוינשב לםשו מלא ממתאם עבוהנ יתיברה  בסיסןוכיס -

 .שדחמ רוחמ התייניפאמ בים הדומיםונש יםרישכבמ

 .קושה תיביר ירועיש ביםיוינש בקע יסנניפ רישכמ לש םינמוזמה םירזת ףקיהב וא יותיע יונישמ עבוהנ תויצפוא ןוכיס -

 לש ותיובייחתההו םיסכנ השל ףטושה ולהינהמ קלחכ תורצונה תופישחה ןיב נקבה ןיחב מוקש יונכיסל תופישחה ולהינב
 קנבה ןוירוטקריד רשיאש תטרופמ תוינידמ לע ססבתהב תאז ,רחסמל קיתב תופישח הןיבל (יאקנבה קיתה) קנבה
 .(ליעפ וניא רומאכ) רחסמ ליקתהו יאקנבה קיתה תרדגהל

 יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס לוהינ
 עתב הבו ,ןוגהה יוושה על תיבירה ירועישב יוניש תעפשה תא רעזמל איה יאקנבה קיתב תיבירה ןוכיס ולהינ תרטמ
 ותשיג יתשב שומיש השוע קנהב .המידק תחא הנש לש פקואב נקבה לש םיאנובשח הםיחוורה ותיבצי לע רומשל
 לאו יילבקמ יוניש תעפש האת הכירעמ - יתלכלכה השיגה :יאקנבה קיבת יתבירה ןוכי סלש הכרעהו דהידמל תוירקיע
 ףסכה יריחמב תויובייחתההו םיכסנה ןוויה ןיב שרפהכ בשוחמ .ןגוהה יוושה לע תיבירה ירעשב תונוש תומצועב יליבקמ
 יםיתוגהנתה יםלדומ לע ססבתמ נקבה וז השיגב .שיחרת הםושיי רחאל ףסכה יריחמב נםוויה ןילב קנבה של םייחכונה
  .תימוי איה הדידמה תורידת .ש"ועה תסירפ יבגל
 תונסכה לעו וטנ תיבירה ותסנכ הלע תיבירה ירעשב יוניש תעפשה תא הכירעמה תיאנובשח שהיג  - םיחוורה תשיג
 שדחמ רוחמתה ידעומב וא יםיזוחה ןועריפה ידעומב םיאלמ רוזחמ ירועיש חינמ קנבה וז השיגב .תיבירמ ןניאש ןומימ
 קיבת ןגוה יושב יוניש םג ןובשחב חקלנ וז השיגב .המידק תחא הנש ךשמל אוה בושיחה קפוא רשאכ ,תוליעפ לכ רובע
 ישיחרתב הבלוש ,הנורחאה הנשה ךלהמב .תיביר תדירי לש םישיחרתב תיביר תפצר יבגל תוחנה תומייקתמו רחסמל
 ןרק לע העפשה ןובשחב תחקלנ ,ףטושה ולהינה ךרוצל .דיקפמה גוסל םאתהב תונודקפה חוורמל תוסחייתה תיבירה
 .תישדוח איה הדידמה תוריתד  ,ןכ ומכ .ןימזה קיתב ןוהה
 ןוכיסב ךרעה תא ןחו בןכו ,תיבירה ירעשב ןוציק ינחבמ ,םינוש תושיגר יחותינ עצבמ נקבה ,ולא ותשיג יתשל ףסונב
(VaR.) 
 יםסכ נלוהינל תיזכרמ תכרעמב ובורב ,דבעידבו ףטוש סיסב לע עצבתמ יאקנבה קיבת תיבירה ןוכיס תרקבו ולהינ
 ודמצ רזגמבו ודמצ אלה ילקשה רזגמב ןומימה תוליעפל תסחוימ נקבב יתביר ינוכיסל תירקיעה הפישחה .תויובייחתהו

 .הלא םירזגמב תורוקמוה םישומישה חווטמ םירזגנה, העקשהה ינייפאממ תעבונו דדמה
 ותברל םילכב שומיש השוע קנבה, תויובייחתההו םיסכנה לוהינמ קלחכו יאקנבה קיתב תיבירה סיכון את רעזמל תנמ על
 .םאה תרבחב תונודקפ תדקפהו ותיאקנב, תיתלשממ בוח תורגא של הריכמ/היינק תועצמאב

 חתפמ תוחנה
 שםל .תויובייחתההו םיסכהנ של ןועריפה ינמזל רשאב תונוש ותחנה סיסב על הלונמו דדמנ  ןוגהה יוושהו יתבירה ןוכיס
 :םיאבה יםלדומב שומיש השענ ךכ

. ןמז ךרואל יבצי םוכסב ותכז תורתי תומייק תיביר תואשונ ןניאש בשו רבועה תונובשח תורתיב - ש"וע תסירפ לדומ
 של ןוערפה תפוקת כי עקבו ש"ועה ללכ ךותמ ןמז ךרואל הביציה ש"ועה תרתי יהמ ידועיי לדומ תועצמאב בשיח קנבה
 .םינש רפסמל היהת ,תיבירל הפישחה בושיחב זו הרתי

 רוחמתל רתויב הכוראה הפוקתהו םישדוח 11 הניה השיר דיפל תונודקפל הצקומה שדחמ רוחמתל תעצוממה הפוקתה
 .םינש 5 הניה השיר דיפל תונודקפל הצקומה שדחמ
 ,הרירבה ותנוקדיפ לש תיכללכה השיבג יתבירה ןוכיס תדימאלו ןגוהה יוושה בושיח ךרוצל - המוגל היצפוא רוחמת לדומ
 .ולא תונוקדיפב המולגה היצפואה יווש תא בשחמה לדומב שומיש השענ
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 ותנוידפה תעפשה את ןובשחב יאבמ יתבירה תופישח ולהינ - אהיצי תונחת עם תונודקיפב יםמדקומ ותנוידפ לדומ
, ןוקדיפה ינייפאמ את ןובשחב חקולה ,יתוגהנתה יטסיטטס לדומ על ססבתהב האיצי תונחת עם תונודקיפ של םימדקומה
 וקשה יאנתו חוקלה
 
 ןוכיסל ןובאיתה

 הפישחה ותרגמס וליצונ, יידתמ וינה בנק הותיינ במדוכנעדש ותבלבמג ףתקששמ יפכ יתיברל ןוכיהס ןויאבת 
 םיונש ןזמ יבאופק יופהצ יתיברה וםעק בנהולמ יםיופהצ יתיברה ירועישל עוגבנ נקהב ותכרעלה תאםבה עוצמב
 .יםייננספ היםונכיהס ותיינדבמ ורוגדשה ותבללמג ףופכוב

 תיימלסכהמ פהישחה תחימת ותעצאמב יקאבנ היקבת תייברה יונכילס פהישחה על הבלגמ עבק נקהב ןוירוטרקיד -
 ותרבל , אלהותבל מג.דה ההצמירמגז כל ךבס %1 של ילמקב יוינש ותבעקב יצמעה ןוהה של ןוגהה יוושה קתיחשל

 .יתיומ ותרי בתדותרטו מנ,ועב שנקותפנוס ותבלמג
 יתיומ ותריבתד בדקתנה ןוגהה יוושב יימלסכהמ יקהחשה ובהג על בלהמג עקב בנקה ןוירוטרקיד - ןויצק ישיחרת -

 יקהת על( %2) יתיברב יטרטנדס עועזז עתפשה על בלהמג ותרבל ןויצק ישיחרת רפסמ של תםפעלה ותעצאמב
   .2%- מיםוה הגבתייברה רועיש בעועזז ישיחרלת ותבל מגועב נק,ףסובנ .יהבנקא

 .ןוירוטרקיולד יםונכיס ולניהל עדהוול ,נהלהלה ןוערבל חתא ותחפל ותחוומד ןותעמשומ יםשיחרתה ותוצאת 

 יתומכ עדימ
 ןוכי סותפי שקת אריגב להעדוונ ,ןויצ הקיחנ במבןכו VaR ודל מובשיחב לבתוש מיהבנקא יק בתפהישח הותכימ

  .רחמס ליק בתןוה יקאבנ היק בתן הבנק ביתיברה
 אשובנ 333 ןי תקי בנקאולניה אתרו בהשרדלנ  בהתאםיתיבר ביםיוינש לי הבנקאיק התתושירג  אתךירעמו ודד מבנקה
 תעפשה  אתףטוש ןפובא ודדתומ ,ודדתב ותילעפ רמתב ןוה דה הצמרגז ממתר בן היתשענ המדידה .יתיבר הןוכיס
  .יכלכל היוושה ( על בסיסותודנק 100 של רועישב יתיבר הוםעק ביופ צילת ביוינש יר )קיטרדטנ סעועזז
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 חרסמל יקתבו יאקנבה קיתב יתביר ןכויס על יתומכ עדימ
 ק נבל השם ייסננפי הםרישיכמל הש )1(  אםתמו טונן גהוי ושו .1
 

 (ח"שי נובמילי)    2021 מברדצב 31
 אל לקש

 ודצמ

 לקש
 ודצמ

 למדד

 בעטמ
 לרוד-ץוח

 בעטמ
 - ץוח
 רחא

 להכ ךס

 10,685.1 190.5 367.5 1,247.3 8,879.8 *ים נסינ פינכסים

 168.9 109.1 31.4 - 28.4 םניזץ מאוחם וזריגנ יריםשמכגין ב בלקסכומים ל

 (9,885.7) (185.0) (371.3) (975.4) (8,354.0) תנסיונפיויות בהתחיי

 ץחו וזריםגנ נסיםנפיים רשימכן גיב לשלםים כומס
 (172.0) (111.5)(32.0)  - (28.5) םינימאז

 796.3 3.1 (4.4) 271.9 525.7 וטנ ןגוה יווש

 (108.5) - - - (108.5) בדיםות עויות לזכויוביחי התהשפעת

 43.7 - - - 43.7 השי דרינות לפקדושל פ ופותה לתק פריסהשפעת

 731.5 3.1 (4.4) 271.9 460.9 )1( אםטו מותנ גןהוווי ש

 731.5 5.5 (6.8) 271.9 460.9 יאקנ בקי: תהמז

 

 

 (ח"שי נובמילי)    2020 מברדצב 31
 ל לאשק
 דצמו

 דצמו שקל
 דדלמ

 בעטמ
 דולר-ץחו

 ץחובע טמ
 להכ ךס רחא -

 10,220.9 175.0 265.4 1,051.1 8,729.4 *ים נסינ פינכסים

 167.6 115.2 30.2 - 22.2 מאזניםץ וחם וזריגנ יריםשמכגין ב בלקסכומים ל

 (9,485.3) (167.9) (265.8) (766.0) (8,285.6) תנסיונפיויות בהתחיי
 ץחו וזריםגנ נסיםנפיים רשימכן גיב לשלםים כומס

 (174.5) (120.0) (32.2) - (22.3) םינימאז

 728.7 2.3 )2.4( 285.1 443.7 וטנ ןגוה יווש

 (93.0) - - - (93.0) בדיםועת ויות לזכויוביחי התהשפעת

 36.2 - - - 36.2 השי דרינות לפקדושל פ ופותה לתק פריסהשפעת

 671.9 2.3 (2.4) 285.1 386.9 )1( אםטו מותנ גןהוווי ש

 671.8 7.1 )7.3( 285.1 386.9 יאקנ בקי: תהמז

 
 יפל ונותדפק לש פותתקו להסיפרו םידעוב יותכוז לתייבוח התעתפשה לאחר ו,םייפסכ א לםיטיפר טעלמ ,םיינסניפה םישירכמה של וטנ ןג הוישוו (1)

 .יפסכה חדו בא28  ביאורהא רםיינסניפה םישירכ המשל ןגההו ישווה ישובח לשוימשש חותנהה ר בדבףנוס טפירול .השידר

 .םיינז מאץוח םיינסניפ םישירכמ של ןגהו ישוו ,םיגזרנ םיינסניפ םישירכמ לש יותנז מאיתרות טעלמ (*)
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םקינ הבלש(1)םאמות טונ וגן ההוי השול ע הריביתוריויים בשיעניש לש םישיתרח פעתש ה.2

 (ח"שי נובמילי)    2021 מברדצב 31
 אל לקש

(4) ודצמ

לקש
ודצמ

למדד
(4)(5)

בעטמ
-ץוח
לרוד

בעטמ
- ץוח
רחא

להכ ךס

     יםליקבמ יםיוניש
14.7 (0.1) (1.2)%16.59.5לשביל קבמ עלייה

14.6 (2.8)6.59.51.4ינקאב יקמזה: ת

(28.3)0.2 1.1 (11.2) (18.4)%1ל שביל קמבירידה 

(28.3)3.1 (1.8) (11.2) (18.4)ינקאב יקמזה: ת

יםליקב לא מיםיוניש
     

9.710.10.9-20.7(2)התללה 

2.420.8 (1.4)9.710.1ינקאב יקתמזה: 

(18.2) (0.1) (1.3) (9.0) (7.8)(3)טחה שה

(18.1) 1.8 (3.2) (9.0) (7.7)ינקאב יקמזה: ת

(4.9) (0.2) (1.7) (5.0) 2.0 רצהקח טווב ביתיעליית ר

(4.8) 0.7 (2.5) (5.0)2.0ינקאב יקמזה: ת

5.7 (0.2) 1.5 5.1 (0.7) רצהקח טווב ביתידת רירי

3.95.7 (2.6)5.1 (0.7)ינקאב יקמזה: ת

 (ח"ש ניבמיליו)    0022 רבצמבד 31
א קל לש

(4)צמוד 
קל צמודש

דד למ
(4)(5)

ע מטב
דולר-חוץ

 חוץ עמטב
כלהך ס אחר-

     םיליבק מיםיוניש
0.124.8 (0.5)%13.521.7שלה במקביל ייעל

45.1(4.3)23.821.73.9איקנק ב: תיהזמ

(38.2)(3.0)0.4 (24.5) (11.1)%1של ה במקביל יריד

(18.1)1.6 (4.3) (24.5)9.1איקנק ב: תיהזמ

     םיליבק מאל יםיוניש
11.915.20.60.127.8(2) ההתלל

27.9 (36.1)32.215.216.6איקנק ב: תיהזמ

(21.2)(0.2) (0.9) (10.4)(9.7)(3) השטחה

(21.1) (35.6) 14.4 (10.4)10.5איקנק ב: תיהזמ

(4.5)(0.1)  (1.0)0.1(3.5)קצרהבית בטווח ריעליית 

(4.5) (37.4)16.70.116.1איקנק ב: תיהזמ

(2.7) (0.5)0.9(0.2)(2.9)רקצהבית בטווח ירידת רי

(2.7) (33.9) 14.0(0.2)17.4איקנק ב: תיהזמ

של נטו הוגן .השירד יפל תונודקפ לש תופוקתל הסירפו םידבוע תויוכזל תובייחתה תעפשה רחאלו ,םייפסכ אל םיטירפ טעמל ,םייסנניפה םירישכמה לש וטנ ןגוה יווש (1)שווי
.ךוראה חווטב תיבירב הילעו רצקה חווטב תיבירב הדירי - הללתה (2)
.ךוראה חווטב תיבירב הדיריו רצקה חווטב תיבירב הילע -החטשה (3)
רזגמב בוח תורגאו דדמה דומצ רזגמב תויובייחתהו םיסכנ ,םירזגנ םייסנניפ םירישכמ - תילילש תיביר תביבס ןובשחב תחקלנ םהיבגל םיביכרה ןלהל (4)

 .ח"טמה
םניא תיבירה תפישח לע העפשהבו ןגוהה יוושב םירעפה .המולג היצפוא לע ססובמה רוחמת לדומ םג םייק קנבב .רבוג רזגמ יפל םיגצומ הרירב תונודקיפ (5)
.םייתוהמ
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 )6( תיבירן ינא שמון מיתנסוכה  ועלנטות ריבי תנסוכה ת עליבירה עורייבשם ינויל שי שחישיםרתת עפשה .3

 

 2021 מברצבד 31
 ותנסכה
 (6ית)ביר

 ותנסכה
 ןויממ
 ןניאש

 תיבימר

(*)לכ הךס

       יםליקבם מייוניש
 30.2 0.1 30.1 %1של ביל מקבה עליי

 30.2 0.1 30.1 יאבנקתיק ה: מז

 (60.1) (0.1) (60.0) %1של ביל קמבה יריד
 (60.1) (0.1) (60.0) יאבנקתיק ה: מז

 (19.4) (0.2) (19.2) (7) %2של ביל קמבה יריד

(19.4)  (0.2) (19.2) יאבנקתיק ה: מז

 

 2020 מברצבד 31
סות נכה
 (6בית)רי

סות נכה
מימון 

נן איש
 תבימרי

 (*)כלהך ס

       יםליקבם מייוניש
 30.7 0.2 30.5 %1של ביל מקבה עליי

 30.7 0.2 30.5 יאבנקתיק ה: מז

 (60.6) (0.2) (60.4) %1של ביל קמבה יריד
 (60.6) (0.2) (60.4) יאבנקתיק ה: מז

(47.9)  (0.3) (47.6) (7) %2של ביל קמבה יריד

 (47.9) (0.3) (47.6) יאבנקתיק ה: מז

 
תקזזועות מפשה לאחר (*) 

 .השונות יותחנהל םבהתא ,תימריב טונ נסותכה לע שיח התרעתפשה הבשחו ,יתילשל יתבי רםיפקש המתי ריבדתי ירישיחבתר (6)
 לש שיח בתרלדמוה תחונהש םוש מת זא.%1 לש הלימקב יתיב רדתי ירלש שיח לתריטרימ סנוי אינוישה %2 של הילקב מית ריבדתי ירלש שיח בתר(7)

 .%1 של תי ריבתדי ירשל שיח בתרמותיי קרש אםייממסו יבורצ תנודופק על ית ריבתנוגה לטמב %2 לש ית ריבדתייר
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 1220 רבמצדב 31 םויל יתביר הירועישב םייונישל הפישח לעף סונ עדימ
 1220 רבמצדב 31 םוילת יביר הירועישב םייוינשל קבנה לש תללוכ הפישח

 
 

022 רבצמבד 31     1                             

  
 שהעם דרי

  שדחועד 

מעל 
 שדחו

 3עד 
 םשידחו

 

 3מעל 
 שיםדחו

עד 
 הנש

 

מעל 
 נהש

עד 
 םינש 3

 

מעל 
עד   3
  םינש 5

מעל 
עד   5

  םינש 10

מעל 
עד   10
  הנש 20

 הנש 20מעל 
 

ללא 
 קופתת

 ןפרעו

 ח"ש ניובמילי    
                        

 נכסים
  *םנסיינפי

6,524.7 
 

397.4 
 

1,050.2 
 

 1,192.7
 

1,192.7 
 

188.7 
 

5.0 
 -  

2.8 

 יםחרים אכומס
  **בללק

117.9 
 

32.6 
 

17.8 
 

0.2 
 

0.2 
 

0.1 
 -  -  - 

 ויותבהתחיי
  *נסיותנפי

7,108.9 
 

163.2 
 

372.7 
 

1,317.4 
 

1,317.4 
 

216.7 
 

80.1 
 -  

- 

 יםחרים אכומס
  **לשלם

18.2 
 

20.9 
 

23.5 
 

7.1 
 

7.1 
 

50.7 
 -  -  - 

 שיפהחה
 ייםונשיל
 תביהריעורי שיב

  (484.5) 
 

246.1 
 

671.8 
 

689.0 
 

(131.6) 
 

(78.6) 
 

(75.1) 
 

- 
 

2.7 

 לשוסף נט פירו                   
 שיפהחה
 ייםונשיל
 תביהריעורי שיב

                  

 תא. לפי מהו 
 :הפעילות

                  
                  

 יקבת שיפהחה
  ינקאבה

(484.5) 
 

246.0 
 

671.8 
 

689.0 
 

(131.6) 
 

(78.5) 
 

(75.1) 
 -  

2.7 

 יקבת שיפהחה
  חרלמס

- 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 סיבסי לפיב.  
 הדהצמ

                  
                  

 שראליבע יטמ
  דצמולא 

(229.8) 
 

203.7 
 

319.4 
 

659.7 
 

(480.3) 
 

104.3 
 

 (10.3)
 -  

2.7 

 שראליבע יטמ
  דדד מצמו

(3.2) 
 

(6.1) 
 

155.1 
 

25.0 
 

347.7 
 

(181.9) 
 

(64.8) 
 -  - 

 ץחובע טמ
 דצמו בות)לר

  (ח"טמ
(251.5) 

 
48.4 

 
197.3 

 
4.2 

 
1.1 

 
(0.9) 

 -  -  - 

 עלפעות שג. ה 
 שיפהחה
 ייםונשיל
 תביהרי יעורשיב

                  

                  

 השפעת
 ויותבהתחיי

  םבדיולזכויות ע
(0.1) 

 
(0.1) 

 
(4.5) 

 
(6.4) 

 
(6.3) 

 
(33.4) 

 
(38.6) 

 
(19.1) 

 - 

 ה פריסהשפעת
 ת שלקופולת

 נותפיקדו
 השדרי לפי

 
838.0 

 -  -  -  
(794.3) 

 -  -  -  - 

 תחונ ההשפעת
 תגותיוהנהת

 תחרוא
  (6.9( 

 
 (18.9)

 
 (39.0)

 
24.7 

 
(6.7) 

 
32.2 

 
11.7 

 
- 

 
- 
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  0022 רבצמבד 31 2021 מברדצב 31    

  

  

 לכה ךס
 ןוגה יווש

  

 ורעיש
 הואשת

 ימיפנ

  

 ךשמ
 םייח
 עמוצמ
 יביקטפא

  

 כלסך ה
 וויש
 ןגהו

  

 שיעור
שואהת
ינימפ

 
 

  

 ךשמ
ים חי

עממוצ
ביפקטיא

 
 

  
 ינוילימב

 ח"ש
 םינבש םיזוחבא

 יניוילבמ
 םינשב םיבאחוז ח"ש

 יםכסנ
 *יםינסניפ

 10,685.00.5 0.9 10,220.9 0.56 0.65 
 יםחרא יםומכס
 **לבקל

169.0 
 

0.1 167.6 - 0.1 
 ותיובייחהת

 *ותינסניפ
9,842.1 0.2 1.1 9,449.2 0.22 0.93 

 יםחרא יםומכס
 **לםשל

172.1 
 

2.6 174.5 - 3.6 
 יפהשחה
 יםיונישל
 תיביר היורעישב

839.9 
  

764.8 
  

    
 לש ףוסנ טוירפ     

 יפהשחה
 יםיונישל
 תיביר היורעישב

  
     

    
 ות מהיפל .א     

 :ותליעפה
  

     
 קיבת יפהשחה
 יאקנבה

839.9 
 

(2.0) 764.8 - (3.6) 
 קיבת יפהשחה

 רחלמס
- 

 
(0.3) - - 0.2 

    
 ייסבס יפל .ב     

 הצמדה
  

     
 ילאשרי עבטמ
 דו צמאל

569.5 
 

(1.3) 479.8 - (1.4) 
 ילאשרי עבטמ

  מדדודצמ
271.8 

 
(3.8) 285.1 - (7.4) 

 ץוח עבטמ
 וד צמותבלר)
 (ח"טמ

(1.4) 
 

(92.7) (0.2) - (374.0) 

    
 לע ותעפש ה.ג     

 יפהשחה
 יםיונישל
 תיביהר יורעישב

  
     

 עתפשה
 ותיובייחהת

 םיבדוע ותיוכזל
(108.5) - - (93.0) 0.5 - 

 יסה פרעתפשה
 לש ותפוקלת

 ותנויקדפ
 השידר יפל

43.7 1.1 (87.7) 34.5 0.9 (106.6) 

 ותחנ העתפשה
 ותיותגהתנה

 תוחרא
       (2.9)  - 10.4 (2.7) - 3.8 

 
  



 67|  2021שנת ל המפורט הסיכונים דוח

 :ותיללכ ותרעה
, ותייננספה ותיויביחהתה ושל יםייננספה יםנכסה של רזמג כלב יתיברה ירועישב יםיוינשל פהישחה על ףנוס טוריפ -

 .שמבק כלל ורסמיי, יםונשה ןאזהמ יפיעס יפל
 ייננספ רישכמ כל של יםיידעתה יםומנמזה ירימתז של יחכוהנ ךרעה את יםיצגימ ותפותק יפל יםונהנת, זה חובל -

 יפל ותוניקדפ יסתרפ עתפשהו יםובדע תויוכלז ותיויביחתה עתפשה רחאל, לםשלו בללק יםרחא יםכומס ושל
 רבבד ףסונ טוריפל. ינסינפה רישכהמ של ןוגהה יוושה שבוח ןיהפשל ותחלהנ ותיקבעב יםונומה כשהם, שהירד

 .יפסכה חובד א 28 רוביא אהר, םיינסינפה יםרישכהמ של ןוגהה יוושה ובשיחל ושימשש ותחההנ
 ןועריפל ותפותק ילגב ותחנלה התאםב חושב שהירד יפל ותונקדיפמ יםעובהנ יםומנמזה ירימזת של יחכוהנ ךרעה -

 .יתיבר יונכיס ולניהל בנקה את ותשמשהמ
 ןוגהה יוושה אל ייננספ רישכממ יםיופהצ יםמנומזה יימרזת את כההמנ יתיברה רועיש וינה יימפנ תשואה רועיש -

 .יפהכס חובד א 28 רוביאב וינבג ולכלה
 תוצקב של ןוגהה יוושב יםוזחבא יוינשל ובריק והומה יםייננספ יםרישכמ וצתקב של ייבטאפק עצוממ יםיח ךשמ -

 חדא כל של יהפנימ תשואהה רועישב( %0.1 של ולידג) קטן יוינשמ תוצאהכ רםגיש יםייננספה יםרישכהמ
 .יםייננספה יםרישכמהמ

 
 .השירד יפל ותונדיקפ של ותפולתק יסהרפ עתפשה רחאל יםרזנג יםייננספ יםרישכמ של ותיאזנמ ותרתי טעלמ *

  .יםובדע ותיוכ לזותיויביחת הה שלעהפשה רחא ל,יםרז נגיםייננספ יםרישכ מןי בגלםשול בללק יםכומס **
 .ייבטקפהא עוצמהמ יםיחה ךש מ שלןוג היווש יפל ללוקש מעצוממ ***

 
 
 יאקנב הקיבת תוינמבת ויציזופ יבגל יוליג: ב 6ה לבט
 קנ הב שלךרע ותריי ניק תכברה .הכנס הותרו מקןוויוג יםונכיהס רו פיזיתטגרטאס מלקחכ ותימנ בעימשק וינ אבנקה
 .לבד בובח ותרמאג כברומ
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 ותליזון נסיכ - 7חלק 
 ערק

 שוקיב ,רויבצה ותנודקיפ של תויופצ יתלב ותכישמ לשב ויתויובייחתהב דומעל השקתי קבנהש ןוכיס וינה ותליזנה ןוכיס
 יםסכנה יוושב הדח הדירי תוברל ,תורחא תויופצ יתלב תויוביחתהו ,תורוקמה תונימז יבג לתואדו יאו יארשאל יופצ יתלב
 נקבה ץלאי וניגב רשא םיליזנ םיעצמבא רוסחמ קנבל םורגל להולע ןוכיסה תושממתה .נקבה תושרל םידמועש םיליזנה

 תווהל ףא ןויצק ירקמבו קוש ריחממ הובגה ריחמב תורוקמ סיילג או/ו קוש יריחממ םיכומנה םיריחמב םיסכנ לממש
  .קנבה לש ותויבציל הנכס
 רתיה ןי ב,"תולינזה ןוכיס לוהינ" - 342 רפסמ ןיקת יקאנב לוהינ תארוהב ועבקנש תונורקעל םאתהב לעופ קנבה
 ולהינ תארוה תא קנבה םשיימ ,ןכ ומכ .דועו ןוציק ישיחר תעוציב ,תוליזנה בצמ רחא רוטינ לםייתומכ םידדמ תועצמאב
  .הז אשובנ לזאב תדעו תוצלמה את תצמאמה "תוליזנה יוסיכ סחי" - 221 רפסמ ןיקת יאקנב

 הנקורו הףינג פשטות התעתשפה
 יעד צןוו במגטהילנקו יםיכזרהמ יםבנק הייד  עלר קצןזמ ליתביר ותחתפה יכ למהל,הובבתג יא הבונהרו הקרבשמ
 קשמ הותששו התארולא 2022  שנתךבמהל צםצטמה ליםיושע רש א,יםוקוש לותיל נזפקתאסו יםירטיונ מחבהרה

 ח"טבמ ותילנז ותרית על בנקה מרוש ו זפהובתק גם ,נהורוהק רבשמ יוזיה לבש מהחל .ראלשי בחהי הצמיונ נתרוולא
  .יםרזהמג כלב ותיימוהפנ ותירוטולרגה ותבללמג רעבמ והגב ותילנז יוכיס סחי רשמנ וכן ותוהגב יםקלשוב

 : (LCR) 221 ין תקבנקאי להו ניאת הורלפי לות הנזיויס כיסיח
 יוסיכ סחי .לזאב תדעו תוצלמה לע תססובמ רשא 221 ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל םאתהב בשוחמ תוילזנה יוסיכ סחי

 ותעצמאב רצקה חווטב יםיאקנבה יםדיגאתה לש ןוכיס הליפורפ תודימע תא רפשל דעונש ןקת וניה (LCR )תוליזנה
 אל ,HQLA (High Quality Liquid Assets) ההובג תוכיא ביםליזנ יםסכנ לש םלוה יאלמ קיזחי יאקנב דיגאתש השירד
 םימי 30 ךשמנה ןוציק שיחרתב תוילזנ יכרצ לע תונעל ידכ תאזו תוקלבו תוריהמב ןמוזמל הרמהל םינתינה ,םידבעושמ
 .םיירדנלק
 .תימואלינב המרב תודיחא רוציל הרטמב ותליזנה יוסיכ סחי בושיחל תיפיצפס תרגסמ רידגמ ןקתה
 : םיביכר ינש ליכמ, LCR - ותליזנה יוסיכ סחי
  ,(HQLA) ןוציק יאנתב ההוגב תוכיאב םיליזנה םיסכנה יאלמ שווי (א)
 .שיחרתה של םירטמרפה פי על בשוחמה, םיאבה יםירדנלקה יםמיה 30 ךלהבמ וטנ אצוי םינמוזמ םירזת סך (ב)
 םימיה 30 ךלהמב נטו אצוי םינמוזמ םירזת סך ךותמ הוהבג תוכיאב םיילזנ םיסכנ יאלמ של רועישכ בשוחמ סחיה
 . %001 הניה ,תולינזה יוסיכ סחיל תירעזמה תיחוקיפה השירדה 2017 ראוינמ לחהו םיאבה םירדנלקה
 על תיידימ חוודל וילע ךא ,ולא תוילמינימ תושירדל תחתמ תדרל לכוי יאקנב דיגאת יסנניפ ץחל לש הפוקתב ,תאז םע
 . רצונש תוליזנה רעפ תריגס ליתנכת יווילב ,םימיוסמ םירקמוב ,םיקנבה על חקפמל הגירחה
 רבדצמב %412 ומתעל %824 על ומדע 1220 רבבדצמ 31 -ב ויימסת שניםשודחה לושתשל עוצממה ותילנזה יוכיס חסי

 . %100 ינה התירעזהמ שהירהד רשאכ ,2020
 קנבב תונודקיפב רקיעב עקשומ רשא יתוכיא ("תוליזנ תירכ") םיסכנ קית תקזחה לע רומאכ ןעשנ הובגה יוסיכה סחי
 שומישה ןכו םינושה תונוחטיבהו תורגסמה ,תונודקיפה ,םיסכנה גוויס .לארשי תלשממ לש בוח תורגאבו לארשי

 .221 הארוה בעבקנש יפכ עצובמ ,םימדקמב
  הםןכלו יםהובג האיצי ימדקמ הארוהה יפ לע םילח ,שדוח דע םנועריפ דעומש םייקסעו םייסנניפ םיפוגמ תונודקיפ לע
 לוהינ ותארוה יפ לע ,היצלוגרה ותלבגמב נקבה דמע חווידה פתוקת ךלהמב. אצויה םירזת לתיסחי ההובג המורת םימרות
 .221 ןיקת יאקנב
 
 .םייפסכה תוחודל 'ג ףיעס 'ב12 רואב האר תולינזה יוסיכ סחי רבדב ףסונ עדימל
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  :עצוממ הותילנז היוכיס חסי ייבכר טוריפ ןלהל

 

  
ומיינסתש יםשודח השתולשל
2120 מברצבד 31 וםיב

 

 

  
 אל ך ערךס
 ללקושמ
  וצע(ממ)

 ך ערךס
 ללקושמ
 וצע(ממ)

 ח ש"ינוילימב  
 

 ח ש"ינוילימב

  

 

 
 (HQLA) ההוגב יכותא ביםלינז יםנכס להכ ךס

 םיאצוי יםנ מזומיתזרימ 
1,470.3 

 517.1 7,904.1 םינט קקיםמעסם וידחייים מינאעונות קמפיקדו  

 217.0 4,341.0 םיביצת ינויקדומזה:  פ

 275.1 2,722.1 םיביצ יחותנות פפיקדו

 25.0 841.0 (221קין תקאי נבל ניהו הוראתל 84)סעיף ים ימ 30 העולה על קופהנות לתפיקדו
 584.3 1,059.3 חטבובלתי מ נאיטוון סימימ

 584.3 1,059.3 (םנגדיי הדדיםצ הכל)ם  תפעוליייםלצרכנם י שאתנויקדומזה:  פ

 94.7 1,839.2 תספונות נזילו שותדרי

 94.7 1,839.2 תזילונ ושראיאווי ק

 26.0 298.0 תחרוות אנמותות מימון בוימחוי

 יםאצוי יםנ מזומי תזרימלהכ ךס
 

1,222.1 

 םנסיכנים נזומתזרימי מ
 599.3 695.3 ןדררעות כסנפת השיפוחנסים מ נכתזרימים  

 27.0 131.0 םחרים אנסיכנים נזומתזרימי מ

 626.3 826.3 יםנסכנ יםנ מזומי תזרימלהכ ךס

  
  

 (HQLA) ההוגב יכותא ביםלינז יםל נכסהכ ךס
 

1,470.3 

 טונ צאים יוניםמרימי מזוסך הכל תז
 

 595.8
 248%   *ת נזילו חס כיסויי

 .יותומי תיופצת 79 לש םיטשופ םיעצוממ של םיחנמוב *
 .2017 ארנויב 1 םיול מחה %100 נויה םיבנקה לע חפק המידי על שהנדר יער המזלותינזה יכיסו יחס **
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יימוסתנשים שהחודשת לשלו  
2020בדצמבר  31יום ב

 
 

  
 אך לערך ס

 קללמשו
  (ע)ממוצ

 ךערך ס
 קללמשו

 (ע)ממוצ
 ח"ש יניולימב  

 
 ח"ש יניולימב

  

 

 
 (HQLA)והה בג באיכותים נזיל סים נככלסך ה

 םצאיום יינזומתזרימי מ 
1,287.3 

 480.5 7,572.7 םינט קקיםמעסוים דחייים מינאעונות קמפיקדו  
 194.0 3,882.0 םיביצת ינויקדומזה:  פ

 249.5 2,467.7 םיביצ יחותנות פפיקדו
 37.0 1,223.0 (221קין תקאי נבל ניהו הוראתל 84)סעיף ים ימ 30 העולה על קופהנות לתפיקדו

 607.4 1,020.4 חטבובלתי מ נאיטוון סימימ
 607.4 1,020.4 (םנגדיי הדדיםצ הכל)ם  תפעוליייםלצרכנם י שאתנויקדומזה:  פ

 97.5 1,880.2 תספונות נזילו שותדרי
 97.5 1,880.2 תזילונ ושראיאווי ק

 30.1 369.7 תחרוות אנמותות מימון בוימחוי
 םצאי יוניםמרימי מזוסך הכל תז

 
1,215.5 

 םנסיכנים נזומתזרימי מ
 634.8 734.8 ןדררעות כסנפת השיפוחנסים מנכ תזרימים  

 23.0 115.0 םחרים אנסיכנים נזומתזרימי מ
 657.8 849.8 םנסי נכניםמרימי מזוסך הכל תז

  
  

 (HQLA)והה בג באיכותים נזיל סים נככלסך ה
 

1,287.3 
 טונ צאים יוניםמרימי מזוסך הכל תז

 
557.7 

 241%   *ת נזילו חס כיסויי
 
 .יותומי תיופצת 80 לש םיטשופ םיעצוממ של םיחנמוב *

 .2017 רנואיב 1 םיוחל מה %100- נויה םיבנקה לע חפק המידי על שהנדר יער המזלותינזה יכיסו יחס **
 

  )NSFR( 222 ין תקקאינ בלהו ניאת הורלפי טונ  יציבוןמס מייח
, NSFR - וטנ בייצ ןומימ סחי אשונב 222 ןיקת יאקנב לוהינ תארוה את יםקנבה לע חוקיפה םסרפ 2021 יוניב 21 וםיב
 וטנ יבציה ןומימה סחי תרטמ .(BCBS )זלאב תדעו לש III לזאב תמרופרב עבקנש יפכ סחיה בושיח ןפוא תא תעבוק רשא
 יםדיגאתמ השירד תועצמאב ךוראה חווטב יםיאקנבה יםדיגאתה של תוילזנה ןוכיס ליפורפ ותדימע תא רפשל הניה
 ילבגמ סחי ה.תוינזאמ ץוחה הםיתויוליעפלו יםינזאמה םיהסכנ כברהל םאתהב יבצי ןומימ ליפורפ לע רומשל םייאקנב
  .חווט רצק יאנוטיס ןומימ לע םייאקנב הםידיגאתה לש רתי תוכמתסה

   .שרדנ יבצי ןויממ יטירפו ןימז יבצי ןומימ יטירפ :םיביכרמ ינש ליכמ וטנ יבציה ןומימה סחי
 סחיב ןובשחב אבומה ןמזה קפוא ינפ לע וילע ךמתסה לןיתנש תויובייחתההמו ןוההמ קלחכ רדגומ ןימז יבצי ןומימ
 ותפוקתהו תוליזנה ינייפאמ לש היצקנופ אוה שרדנה ביציה ןומימה םוכס .תחא הנש ינפ לע ערתשמה ,וט נביציה ןומימה
  .תוינזאמ-וץחה תופישחה לש ןכו ,קנבה ייד לע םיקזחומה םינוש היםסכנה לש ןועריפל תורתונה
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, %100- לולדג וא והושה וטנ יבצי ןומימה סחיב דומעל שרדנ נקבה ,(הארוהה וםשיי דעומ) 2021 רבמצדב 31 וםימ לחה
ים יאנועקמ תונוקדיפ רויעש קנלב .%115 ל עדמע  2021 רמבצדב 31 םויל קנהב לש ונט בייצ ןוימהמ סחי .ףטוש סיסב לע
 : (NSFR) וט ניביצ ןו מימחסי ייבכר טורפ ןלהל .ןיזמ יביצן ומימכ רגדו מהאורההי פ לער שא יתומעשמ
 

 

 2021 צמברבד 31  
 

 א
 

 ב
 

 ג
 

 ד
 

 ה

  
  

 ךער ןוירעפל פותוקי תפל ללקוש לא מךער
 ללקושמ

    
 

 אלל
 ועדמ

  ןופרע

 6 עד
  םישודח

 6-מ
 יםשודח

 הנש עד

 וא הנש
   יותר 

 
            (AFS)מן ב זיצ יטי מימוןפרי

 הון: 1
 -  

938.8 
 -  -  

938.8 
 יחקופיהון  - 2

 -  
938.8 

 -  -  
938.8 

 םחרי א הוןישירמכ - 3
 -  

- 
 -  -  - 

ותנפקדו קיםעסם ומחידיים מינאיומעק  4
 :ניםטק

 
 -  

7,773.9 
 

139.3 
 

134.9 
 

7,481.9 

 םבייצינות ודפק - 5
 -  

4,503.0 
 -  -  

4,277.9 

 הבציות יחנות פודפק - 6
 -  

3,270.9 
 

139.3 
 

134.9 
 

3,204.0 
 :נאיטוון סימימ 7

 -  
1,007.1 

 
0.3 

 
404.0 

 
846.0 

 םיים תפעולצרכילנות ודפק - 8
 -  -  -  -  - 

 רחנאי אטוון סימימ 9
 -  

1,007.1 
 

0.3 
 

404.0 
 

846.0 
בעלי  ואמיםים תס נכעםויות בהתחיי  -  -  -  -  -  תדדיתלות ה 10

 ת:וחרויות אבהתחיי 11
 

0.2 
 

248.2 
 

29.2 
 

24.1 
 

9.3 
-  יםגזרנם שיריכגין מבת ויוביחיהת  12
  וטנב יצימימון חס צורך יל

- 
 -  -  -  - 

-  כללונלא שון  וההתויוביחי ההתכל יתר  13
  -  לעיוריות לגטבק

248.2 
 

29.2 
 

24.1 
 

9.3 

 (AFS) ןי זמיבצי ןו מימךס 14
         

9,275.9 

            
 

 (RSF) שדרנ ביצ יטי מימוןפרי
 חספי י לההבוגות באיכ זיליםנים  נכססך          

15 
  -  (HQLA) טונ בציון ימימ

1,161.0 
 

5.6 
 

638.7 
 

25.9 

 -  -  -  -  -  תתפעוליוטרות למים חרא 16 םנסיינית פסדובמו קיםזחות המונפקדו

 םדרכסים פרענ הערךרות נייווואות הל 17
 -  

1,687.1 
 

923.4 
 

5,603.3 
 

5,751.7 
 נפרעותהים נסינ פידותלמוסות הלווא -

 םנזילי ים נכסידחות על יטבוכסדרן שמ 18
 -  -  -  -  -  1מה בר בוההגת באיכו

 נפרעותהים נסינ פידותלמוסות הלווא -
 םנזילי ים נכסידחות על יטבוכסדרן שמ

 והלוואות 1ה ברמ נםי שאבוההגת באיכו 19
 נןי שאדרןעות כסנפרהים ינסנימוסדות פל

 תחוטבמו
 -  

950.0 
 

386.0 
 

1,200.0 
 

1,500.0 

 נםשאי ייםנאטות סיחוקוללות הלווא -
ות רן, הלוואדפרעות כסנ הייםנסנפי

 נים,טקם קיעסיים ולנאעוללקוחות קמ 20
 ייםרכזקים מנב, ליותנובולריוואות והל
 יבוריצר טו סקותשויולי

 -  
729.4 

 
536.6 

 
4,374.9 

 
4,223.4 

 חותו פא %35 21 של סיכוןשקל ממזה: עם 
  -   מספרקיןתקאי נב ניהולראת י הועל פ

8.3 
 

7.9 
 

839.7 
 

537.7 
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203 

 -  -  -  -  -  הז, מסדרןות כנפרעה 23 נתאכשבמ חותטבוור המלדיוואות הל
 חותו פא %35 של סיכוןשקל ממזה: עם 

  מספרקיןתקאי נב ניהולראת י הועל פ 42
203  -  -  -  -  - 

 נםיאשל ושבכ נםי שאערךרות ניי -
 באיכות ליםנזי נכסים בשחם להישיריכ 52

  -  הורסבב חרותנס ניותמבות ר, לוההבג
7.7 

 
0.8 

 
28.4 

 
28.4 

  -  תדדיתלות ה 62 בעלות ותבוייחילה להתבהקעם ים נכס
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 : אחריםנכסים 72
 

0.8 
 

86.2 
 

0.5 
 

184.4 
 

272.6 
 בהות זבר, לזיתות פיחרנס הסחורות - 82

 -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

92

 וזיחני לוש ראטחוןביו כדפקשהוים נכס -
 ימון כשללמרן  קבתטודות לעמהם וריגזנ

 default fund( )יםידגנם דדיצל ש 
 (CCPs) ייםמרכז

 -  -  -  -  - 

-  חסצורך ילים גזרנים שירכגין מבים נכס  30
  וטנ בציון ימימ

- 
 -  -  -  0.6 

 יםגזרנם שיריכגין מבת ויוביחיהת -
 יכויני נלפטו נב יצימימון חס צורך יל 13

  ודפקשהו ניםתשמנות חוטב
- 

 -  -  -  - 

-  ם שלאנכסיה של ריותגוטהק כל יתר  23
  -  לריות לעיגוטבק כללונ

86.2 
 

0.5 
 

184.4 
 

272.0 

 םנייזץ מאוחים טפרי 33
 -  

2,020.0 
 

- 
 

174.0 
 

108.3 
 (RSF) שנדר יבצי ןו מימךס 43

        
 

6,158.5 

         (%)(NSFR) וטנ יבצי ןו מימחסי 53
 

151% 
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  יםיל נזיםנכס ילאמ
 ישיחר תןוו במגותיל הנזיכר צכל בודעמ לו לורשפ יארשא וץח עטבובמ יםקלש בותהא נותיל נזרמת  עלרמוש בנקה
  .רויב צותוניקדפ יםללוכ היםונש ןזמ יחווט ליםונו ומגיםיביצ ותרו מקיוס ג שלותיינמד ותעובאמצ ןויצק
 תינ מדח" אג,ראלשי בנק בותוניקדפ הם 221 ןי תקינקא בולניה ראתו היפ  עלבנק הלש יםירקיעה יםיל הנזיםנכסה
 דרליאימ .81 -ל וואהשה ב,"חש רדליאימ 68.1 -ב 1220 רבדצמב 31 וםי לוסתכמשה וץח עטבובמ יםקלש בראלשי

 .2020 רבבדצמ 31 -ב חש"
 .2020 רבבדצמ 31 -ב %4.641 -ל וואהשה ב,%9.116 ד עלעומ ,1220 רבדצמב 31 וםי לרויבלצ יראש לאותוניקדפה חסי

 םא הברת לחחוב
 לש יתילשל יתיברב למדד ודצמ 6220 יוניב 30 -ב ןועריפ לח"ש מ' 402.5 של ללוכ ךסב האם רתבחמ ןויקדפ בנקל
%0.74.  
 
 

הר
 

 ( ש"חיונילבמי) והה גבכותים באיל הנזיםסינכ הכב
    

  
 םויל הרתי

  1220 רבצמדב 31

 
 

 חודה ןועברל עצוממ
 * 1220 רבצמדב 31

 

 1 הי רמנכס

 

1,437.7 

 

1,486.3 
 - - א2 הי רמנכס

 - - ב2 הי רמנכס

 HQLA 1,437.7 1,486.3 להכ ךס

     

  

ם וי להרתי
 2020 רבצמדב 31

 
 

ח דוה ןעוברל עצוממ
* 2020 רבצמדב 31

 
 

 1ה נכסי רמ

 

1,448.2 

 

1,304.3 
 - - א2ה נכסי רמ
 - - ב2ה נכסי רמ

 HQLA 1,448.2 1,304.3 כלסך ה
 
 .חוודמה ןועבהר שךמב ותימוי ותיפצ תשל םיטושפ יםעוצממ לש םיחנומב *
 

 קנב הלש לות נזיוןסיכ יותנדימ

 רשיא תהושא, וץח עטבמ ודוצמ וץח עטבובמ יראלשי עטבבמ ותילהנז ןוכיס ולניהל לתולכ ותיינמד יישםמ בנקה
 .ראלשי בנקב יםנקהב על חויקפה של 221-ו 342 ןיתק יבנקא ולניה ותראובה שרדלנ בהתאם ,בנקה ןוירוטרקיד

 אופק, יםיהפנימ ותילהנז יחסי ,ראלשי בנק ותראו היפ  על,ותיל הנזיוכיס יחסי על ותבלגמ, ריתה ןיב, לתולכ ותיינהמד
 יוננגנולמ רהוהבק טהיהשל המדידה יכלל ותחסייוהת, יםומנמזה יםרתז ועל ןויצק ישיחרובת ילרג שיחרתב ותרדשיהה
  .ףטושה ותילהנז סיכון ולניהמ לקחכ יםילק שיש חוויהד
 קבנה של ולתוכי את חיטלהב יכד בזאתו ,בנקב ותילנז רמשב בולפיטו יובזיה עיישתס גיהוולודמת עקב בנקה ,ןכ וכמ

 .םיייננספה יםוקושב חץל ירקמ עתב ררועלהת יםוללעש הכאלו, ףטושה יםעסקה ולניהמ יםולעה יםרגאתב ודעמל
 םויק על פדהקה תוך, יתתוצ הקבותיינ למדתאםבה ךוראה חווטול רצהק חווטל ותילהנז ולניהל ותיינמד םשיימ בנקה

 לש ימאעצ ולניה  עלרהישמ ךוות ושל ותילהנז יכרוצ וותילעפ יפולא מהתאובה, ותירוטולרגה ותיושרה של ותראוהה
 .ועצמ יבפנ ותילהנז יוכיס חסיב מדוע בנקה. ותיל הנזןוכיס

 וןסיכ הוןאבתי
 .בנק לכנסה היבינש ןפו בא,יםשו השימולניה ליל במקב,ותה נארמה בםייל נזיםנכס י מלא עלרהישמ ל פועלבנקה
 אטומתב ךו נמבנק השל ןוכי הסןויאב ת.בנקב ותילהנז  שלייבטאק ך אירנמש ולניה בותיבשח משנה ואהר בנקה

 הרוהבק ולניה היכרע ומזה ןייענ ליםוקצשמ יםרב הןוכי הסרוטיונ  המדידהיכל ,ותיויביחתוה יםנכס הבנהבמ
 .ןלהל זה שאובנ רקפ ורא רוטיונ  מדידהיכל שאובנ ףנוס טוריפ ל.זה ןוכי סולניה ם עליקדפוהמ

 :לותנזי סיכוניל החשיפה להוני על ווחדיו ובקרה יקוחפ
 םינהל בוענקבש ותבלבמג דהיעמ רתקוב יםונכי הס שלאמידהו ותכימ ,יו זיה של היאבנק ה שליתרתק הבסהיפהת
 לתוכי האת חיטלהב רהט במ,יםיותל ילת ברתויקוב רה בקירמו גייד  עלןוה פהישח הינהל מייד  עלן הףטוש ןפובא

 .יםייננספה יםוקוש ביםיגרח עיצוה שויק ביצבבמ  גםודדלהתמ
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, ןוירוטרקיד רמתב ותעדווה יםרומופה ייד על יודעייו ףטוש ןפובא ןוונד רקומב, ןחנב ותילנז ןוכילס פהישחה ולניה
 של יםונש יםטבסגמנ ותגממ, םיומנמז ירימזת של ותיחזת רחא ףטוש עקבמ עוצמב, זו רתגמסב. יםיינב ירגוד נהלהה
 . יוסג ותיועלו יםידמפק ותיכוזיר, ותוניקדפ
 
 :ןלהל טרופ כמ הגנהיוו קשהו של על מושתתותיל הנזןוכי סקרה עלוהב חויקפ הךרעמ
 
 :ןושאר  הגנהוק
 הדיעמ  עליתיומ רה בקעתבצומ האם רתבחב ייננספ הךרעמ השאר לפהופכ  האםרתבחב יםיינ הבךרעמ ידתחי

 .תוילנז יחצל של וקדםמ יולזיה יםרוטיקינדהא רחא מעקבו ,םיידמפק ותיכוזיר ,ותבלבמג
 
 :י שנ הגנהוק

 ןוכי הסןויאבלת ןוכי הסליפורפ  שלאמההת ליתראחא האם רתבחב יםודל מףויקלתו ותילונז וקש יונכי לסהיחידה
 יו זיה,יםייננספ היםונכיהס ולניה רתמסג ןוכעדו שויב ג עליתראח אךכ ךוובת ,נהלה וההןוירוטרקי הדייד בעבשנק

 ינתחוב ןושאר הו בקותוקפוהת ותומש הת,תור הבקותות נארותג א,יםעסק הובק יותל ילת בןפו באיםונכי סכתרעוה
 .בנק השו בשימיםיכזרם המיודל למףויק תעתבצמ  היחידה,ןכ ו כמ.ותבלגות המייבטאפק

 
 :ישי של הגנהוק
 םיייננספ יםונכי סולניה שאובנ ותרויק בו שלותי השנתדהועב הותיכנו בתלבש מבנק השל יתהפנימ רתויק הבךרעמ
 לש וייד תפקןי מב.י השנ ההגנהו בקותיטונוהרל ותידחיוה ייננספ הךרע במותונש הותידחי ה עלותרויק בןללכוב ,בנקב

 םוי ק,ועב שנקותבל במגתוידחי הדתיעמ  את,ןוירוטרקיהד ותט והחלותיינ המדוםשייו שויב ג אתןוחלב יימ הפנרקהמב
 .בנק הלתלהנהו ןוירוטרקי לדיםוצגם המיייננספ היםחוויוהד ילוניה העדיות המינזמו ותימנואת מה ,אשובנ רההבק

 .יםיוניצח הרתויק הביפו גכל  אתללוכ ישי השל ההגנהו ק,ןכ וכמ

 לותנזי סיכוניל החשיפה על ווחדי
 לוניה הירמו גכל לפץו ומירכזמ החשב במותיל הנזתכרעממ מופק כסה"וב חט"במ, יםקלש בייומ ותיל נזןוכי סחוד -

 .יםיטונוהרל רהוהבק
 ייד  עלוענקבש ותילעפ היעדיו ותבללמג וואהשבה כובסה" ח"טבמ, יםקלש בותיל הנזןוכי לסותפישח ה עלחוויד -

 יםונכיהס נהללמ ,הלההנ הירלחב ,נק הב"לכ למנמופץ הייומ חווי דרתגמס בןית נלםוניה לותיוכסמוה ןוירוטרקיהד
 םעפ ותחפ לכנסת המתיםייננספ היםונכי והסותיל הנזדתעו רתמסג בןכ ו כמ.ייננספ ולניה לקהמחל הנהלולמ ישראה

 .ותיויביחוהת יםנכס ולניה שאובנ נה הדנהלה הבתישי בשדוח לחת אןכו ,עובשב
 יםונכיהס ךסמ מ.310 ןי תקי בנקאלוניה לראהו בהשרכנד יונעבר היםונכי הסךסממ בוכזרמ ותפישח ה עלחוויד -

 .ןוירוטרקיובד יםונכי סולניה לעדהו ב,הנהל בה,ןועברל חת א,ןונד
 יונכי לסבנק הותפישח בותיוח בהתפתךרו הציפ  ועלףטוש ןפו באיםכנודע מןוירוטרקיוהד בנק הלת הנה,ףנוסב -
 .ותילנז

 ילראש יטבעמ ב יומיך תולות נזילהולני GSTR -  זה"בכתרמע
 המרופרה ותשיר בדמידהע ךרולצ חהתופש ית פנימכתרעמ בבנק השמשת מיםקלש בוטפתש הותיל הנזולניה ךרולצ
 עויצ בןי בייהשה הללא ,מת אןזמ ביקה סלרתשפמא כתרעמ ה.(RTGS -  זה"בכתרע )מקהיוהסל יםלומשת הכתרעבמ

 .ותונחשב ברבעש יפסכה יםרז הת אתןו נתעגר כל בותזה לבנקל תרשפמאו ,רהושי אןילב וםהתשל ותראוה

 תלו הנזיוןסיכ להו נישימוש בםדידמ
 םיירקיע החתפמ הי מדדרש כא,םי מדדרפס במשוימש בנק השהוע ,ותיל הנזןוכי סרח ארוטיונ  מדידהךרולצ
 :נםי הותילנז הצב מרח אנהלההה קבתוע ותםעצאמשב

 קרפ לתיח בתילע לטרופ למתאם בה,(221 רפמס ןיק תי בנקאולניה אתרו לההתאם)ב LCR - ותיל הנזיוכיס יחסי -
  ;זה

 ;יםונש ןויצ קיצב במ(342 רפמס ןי תקיקאבנ ולניה ראתו להאםהת)ב ירעמז ותיל נזיחסי    -
 (;342 רפסמ ןי תקי בנקאולניה ראתו להם )בהתאיביצ הןו המימחסי    -
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 (;222 רפסמ ןי תקי בנקאולניה ראתו להם )בהתאיביצ הןו המימחסי    -
 ;ק(נ הבןוירוטרקי דעתילקב תאם )בהיידי משו למימיםיתנהנ ,חט"מב יםיל נזיםנכס  שליתימלינ מןוחטי ביתרכ  -
 

 הלועפ יתכנ תעתי קבךרולצ להממגב יגהרח כל  עלעירהת לרתםטשמ ןוירוטרקיוד לה הנהותבלמג יםללוכ יםהמדד
 .בנק ה שלותילהנז ןוכי סןויאב תרתגמס לרהזחל

 
 ץחו טבעמוב ליראשי בעמטב מזערי לותנזי סיח    -

 ,בנק הותשר שביםיל הנזיםעצאמה רחא עקב מורתטשמו וצהבקב חתופש י פנימדלו מ עליםססו המבותיל נזיחסי 
 ללכ ליםעוג הניםונש ןויצוק חץ ליצב מיםדמ המיםשיחר ת שלט סחת תןוה ילרג יםעסק צב מ שלשיחרת חת תןה
 ידמ במקשממשתו יםנכס היק תרו ופיזותכי אכתרע ה עלססו מבודלהמ .יפיספצ ןפו באבנקול יתקאבנ הכתרעמה
 לש עתד הותוח  עלסבסובהת שיחרת הרופי לס,ןוכי הסותרמל תאם בהירוט היסבסיס  עלוחננבש יםולמ הןוחטיב
 עבט במותיל הנזצב מ עלוטפתשה יתיומ הרמה ברהובק חויקפ ,הטי של,ולניה רשפמא ודל המ.יםיעו מקציםרמוג
 םייותהכמ יםהמדד יסבס על ותילהנז מצב ןחנב יםשיחרמהת חדא כלב .יםונש ןזמ ירקפול וץח עטבובמ יראלשי

 ב מצינתחלב ,יתיומ הרמה ב,י דינמלוניה יכל שמש מודלהמ .תורדשיה ואופק ותלינז רעפ, ותילהנז חסי: יםהבא
 ןפו באותרוקומב בנקה  שלותיל הנזעדתוו לוםי ייד מותחנשל ודל המותוצא ת.ותילנז הןוכי סולניהול בנק בותילהנז

 .האם רתבחוב בנק ביםירתובק יםיסקע יםרמו גייד טף עלוש
 
 םירוחת ניכת

 .(Contingency Funding Plan - CFP) ותילנז רמשבב ולפיטל רהימג יתכנת בנקב רהוגדה, ראלשי בנק ותראולה בהתאם
 יובעל יםיביחה, יםידפקהמ על להגנה ותילהנז יונכיס ולניהב ותשורדה ותולעפה את רילהגד יאה יתכנהת רתטמ

, הלתעפלה יםונירטירהק מהם ינתימצ יתכנהת. בנקב ותילנז רבשמ יובזיה עיישתס גיהוולודמת עולקבו, ותיהמנ
 יחומת, ותילנז יחצל של וקדםמ יולזיה יםרוטיקינדהא רחא מעקבו ןוכיהס רוטינ, יםירשפהא חץהל ישיחרת מהם

 ךרוע נקהב, ףנוסב. ץוחו יםפנ ירמוג ולמ ותנהלההתו חוויהדו ענהמה ןפוא, יםידפקת יבעל של ותכסמו ותירחא
 תוא בנקה ודתפק את ןחווב, ותילהנז מצב על גם עיפשמש ןויצק שיחרת מההמד וםריח ילרגת פהולתק חתא
 .םוריחה יתכנת וםשיי

 ןמימוה ייתסטרטגא ווןסיכ
 ךורהא חווטב יביצ יקפמס וינשא ותרומק בנהממ ריתה ןיב עונבל יושעו ןויממ ותרובמק רוחסלמ ןוכיס וינה ןומימ סיכון

 .בנקב ותילהנז סיכון ולניהמ לקחכ והלמנ זה סיכון. יםנכנוהמת יםשוהשימ את רתשל
 םיידפקבמ ותתל ,ןויקדפה ייח ךרווא ודלג :ןוכג, יםונש יםונירטירק יפ על ותרוהמק ותיכוזירו ףקיה את רטמנ בנקה
  .ללכב ותרוהמק ילולתמה יםולהגד ותונפקדה ףיקלה ותבלומג יםדעי יבומצ, ףטוש ןפובא ,יםולגד
 םיותנהנ יםונש ותוניקדפ ירצומ יםחמפת כך ולשם, ןוקדיפה חיי ךרווא חולקה וגס יפל ותוניקדפ יוסבג מקדמת בנקה
 תוילהנז סיכון חתתפוה רולפיזו חדמ יחסי ןפובא ותוהבג ותתשוא יגשהל להם יםרשפאומ ותחולקה יכרולצ נהעמ

 . ךידמא
. םיכורא ןזמ יחווטול יםיביצ ותרומק יוסבג בנקה יעדיו יכרלצ אםבהת ותרוהמק ילבתמה ידמתמ רופישל רתוח בנקה

 ותיכוזירה סיכון חתתפה ועל ותוניקדפה סך ךומת יםינאועקמה ותחולקה ותילעפב לוידג על שגד ושםמ כך לשם
 . םיולגד יםידמפקמ עובהנ
 
 ףנוסדע מי - ייםרקיעה מון המיתקורומ

 יוסלג ותיינמד מתוצאהכ זאת ,יונינוהב ר הקצחווטל רויב הצותוניקדפ  אתיםללוכ בנק ה שליםירקיע הןוהמימ ותרומק
 יוינש ה.ח"ש רדאיילמ 9.0 עמדה על בנק ברויב הצותונקדיפ רתתי ,1220 רבדצמב 31 ךיר לתא.יםיביצו יםונו מגותרומק

 .ש"וע ותוניקדפ בולידמג ריקע בעובנ 2020 רבבדצמ 31 -ב ח ש"רדאיילמ 8.6 - לאהווש בהקלה
 םיונו מגותרו מקיוסלג ותיינממד אהוצכת זאת .בוהה גותיל נז עלעיצב מבנק ה שלותיויביחת וההיםכס הנכברה
 31-ל ןוירוטקירדה חו בדינה היםולהגד יםידמפק הותוצ קבשו של שלרויב הצותונדקפ ך סרתתי טוריפ .יםיביצו

 . 1220 רבבדצמ
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:קבנה של יםעבדושהמו יםעבדושמ הלא יםייננספה יםנכסה יוננת ןלהל
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  נים נוספיםכוסי
 
 ילופעון תכיס - 8לק ח

 של כשל או ותותנא-ימא אהוצכת פסדלה סיכון הוא ילועפת סיכון, 350 ןיתק יבנקא לוניה ראתוה רתדהג לבהתאם
 ותילעמ יונכיס ,יטפש מןוכי סלתולכ רהדההג. יםיוניצח יםעורימא תוצאהכ או, תוכרעמ או יםשאנ, יםיפנימ יםכיתהל

 או יטגרטאס סיכון לתולכ ינהוא, תיעסק ותיכשמוה ריבי וסעיד מחתט אביונכי ס,עיד המותיגוולכנטו יונכי ס,ותונאוה
 . ןיטיונמ סיכון

 ואל יםונכיבס אהור בנקה. בנקה יכיבתהל ללוכה יםונכיהס ךרעממ רדפנ ילתב לקח יםוומה יםיולעפתה יםונכיהס
 תויעסקה ותיוילעפה יוגס כלב יםבנומ יםיולעפהת יםונכיהסש רחמא, יתעסקה וותילעפל יתוונלה יתחרכה ותמציא
 את רטלנו ךירעלה רהטבמ עוצמב יםונכיהס ולניה. ותכהתומ ותכרעובמ רוחבה יכילבתה, בנקב ודהעבה יכיותהל

 וללה יםונכיהס את רעמזל, תיאת לא ותוהתנהג ותונאה, ותילע מיונכיס ותרבל, בנקה יכיבתהל יםיולעפהת יםונכיהס
 . ןוכיהס תתחפה ולמ ותעל של יםוליקש  שלןוחשב ב הבאהךו תנםיבג יםיפכס יםנזק יתחפולה

 רועזלמ יםעדבצ טולנק ךישמ מבנק האת זרוולא יםיטלייגהד יםוצרע בותילעפה של  ותרבלהתג ילוב הונהרוהק רבשמ
 ל הגךבמהל ,בנק בותידחי  שליתעסק ותיכשהמ רשפא לנת מ על,ןכ ו כמ.ו אלותיוילעפ בוליד מגיםרז הנגיםונכיהס

 ועוצ בםובהתא וקחר מהודעב  שלונתכ למתרהבעו הותילעפה מלקחו ותולפסלק ולוצפ ותידחי מהלקח ,ישיחמה
 לוניה ,יםיסקע יםרמו ג:לםכלוב יםיטבנהרל יםרמו הגללכ ףויתש בוחננב רשא רהוהבק ודהעב היכיבתהל ותאמהת

 .יטפש מוץעייו ותי צ,רביי וסעיד מחתט אב,יםונכיס
 
 םלייופעת יםונ סיכלניהולת ויינדמ
 יםונכיהס ולניהל פהיומק לתולכ ותיני מדותע באמצותרב ל,יולעפהת ןוכיהס ולניהל גיהוולודמת עקב בנקה ןוירוטרקיד

 תיבסב את והוומת ןוכיהס ןויאבת את רהימגד ותיינהמד. 350-ו 310 ןיתק יבנקא ולניה ותראולה בהתאם יםיולעפהת
. בנקב יםיולעפת יםונכיסל פהישחה רועמזול ולניהל ופעליש ותיולניהה ותינקצופוה ותיונרגהא ותרגמסה, רההבק
 דעו ,דהיומד כהרעה, יםונכיהס יוזיה רמתמ, יםונכיהס ולניה יכיתהל של רתשרשל ותחסייהת לתולכ ותיינהמד

 ותנהגוהת ותנאוה, ותילעמ כנגד ותרקב וםשייב חדתוימ ותיבשח רואה בנקה לתהנה .יםונכיהס של רוטיונ חתהפלה
 תרפה יפכל ותלנוב סיוא יקהאת, ןיטיונמ של יםוליקש גם ןוחשבב יםביאמ ןיישומל ותפיעדה ירדס רשאכ, יתאת לא
 .וקחה
 יםונכיס ולניה של יתונרגא ותרבת עילהטמו יגלהנה, רהדהסה ותראוה את יםילק רהטבמ ועבנק ותיינהמד ותונרקע
 וםיק חיטלהב באה ותיניהמד, ףנוסב. יםיולעפהת יםונכיהס ולניהל ותהנא רהבק בתיוסב דהועב רתמסג רילהגדו

  .בנקה ןוירוטרקיולד רהיכהב הלהנלה יםייבטאפק חוויד יוננגנמ
 .ותשרד הנותאמת להתאםבה בנקה ןוירוטרקיד ייד על רשומא ותיינהמד ךסממ

 שלכ יעוראי וחוודי סוףאי
 ,עה(ילתב שהרפ ה,חוור טעמכ/פסד הטעמכ ,חוור/פסדה יעורי)א, כשל יעוריא ודעיות ףואיס של ךיתהל יםימק בנקה

 ןומדלא, ןוירוטרקיוהד הלהההנ יבפנ גה הצךרולצ ,ןוכיס יוקדומ ותגממ של יםיושנת יםיונערב יםחויתלנ יםוננת כבסיס
 שדחמ ינהחלב, יםחלק תלהפק, ןכוהת יחמומ  שלןוכיהס ותכרעה ותלאימ, בנק היכיבתהל יםיולעפהת יםונכיהס
 .טוריהיסה רתישמול יםונכיהס מפת ןוכעדל, ותיימק ותרקב רופישול

 רושיק ינתחלב, יםיוצתקב כשל יעוריא על יםחוויהד זוכירל יתראחא וצהבקב יםיולעפת יםונכיס ולניהל היחידה
 יבעל יםעוריא חווילד, נקהב רמתב יםחקל הפקת יכיהלת וםילק, ךרוהצ ידתבמ ונהכדעו יםונכיהס מפתל יםעוריהא
 .שאובנ ודהעבה ינהלל אםבהת, םייותמה יםעוריא על יידמ חוויולד יתרוחב ותעשממ
 .תרושבתק עיפומ יהםלגב עדישמ יםיותמה יםיוניצח םיעוריא ילגב גם יםחקל הפקת ךיתהל צהוהקב יימתמק, ףנוסב
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  םיליועתפם הכוניסיול היהנודה לבעת הרגומס ינוגרהא מבנהה
 יוו קלושתש ודל מ עלסתסוומב ות נאייד תאגממשל ילכל  עלשענת ניםיולעפ התיםונכי הסולניה לודהעבה רתגמס

 :הההגנ
 ("ףמת - ןלהל )ע"מ בינסינפ ולעפות ובשחי מרתחבו וחבר הותידחי ,תויעסק הותידחיה/יםפהאג - ןושאר  הגנהוק
 ל מנה את גםללוכ ןושראה נה ההגו ק.ותםירחא יחומבתש יםכיבתהל יםבנו המיםיולעפ התיםונכיהס ולניה ליםראחא

 .עיד מחתטואב רביינת הסהג
 ילת בציהונקפ והוהמה ,האם רתבחב יםיולעפ תיםונכי סולניה להיחידהו יםונכי סולהילנ לקהחמה - י שנ הגנהוק

 עידות המיגוולכנט יונכי ס,יםיולעפהת יםונכיהס ןולאומד יולזיה יתוצת קבגיהוולודמת עתמטוה שויבלג יתראחיה האותל
 םיחוויד כוזירל, בנקב יהוגולודהמת כללי וםשיי על חויקפול להנחיה, ןוכי הסירוצי ביותל ילתב ןפו באריבי סיונכיוס

-ו 350, 310 :ללוכ ןי תקי בנקאולניה ותראובה שרכנד ןוירוטרקיולד בנקה לתלהנה יםיונערב יםונכי סיכסממ כנתולה
 .יטפשמה וץעי ה אתןכו חשבה ףבאג OXS רו מד אתללוכ ישנה  ההגנהו ק,ןכ ו כמ.ודעו 361

 דכנג ותרקוהב ודהעב הרתמסג  עלרתויק בעויצלב יתראח ארש א,ית הפנימרתויקהב  אתללוכ - ישי של הגנהוק
 .יםיוניצחה רתויק הביפו גכל  ואתיםיולעפ התיםונכיהס
 יםונכי הסולניה לודהעב רתגמס יםילק רהט במחווי דיר וסדותירח איומח ת,ותיוכסמ עוקב יםידתפק רי הגדבנקה

 .יםיולעפהת

 םייולעפת םכוניסישיפה ל החוליהנ לע חווודי בקרה ,וחקפי
 לוניה .יםיולעפ התיםונכיהס ולניה ךי תהלעל חוויוד רהק ב,חויקפ ,ולניה ,טהי שליוננגנמ  שלות נאךרע מיםי מקבנקה
 םיומרופ רתגמס ביםיינהב ירגד ייד  עלןכו הנהל הה,ןוירוטרקיהד ייד  עלרקוומב ןחנב יםיולעפ תםיונכי לסהפישחה
 :ותבר ליםחוויוד
 םהא רתבחב נהלה הירבח ותפתהשתוב האם רתחב ל"כמנ ותשראב יםיולעפת יםונכיס ולניהל יוצתהקב וםרופה -

, יםיולעפת יםונכילס פהישחה מצב על ףטוש קבעמ יםיומק ןועברל חתא ותחפל סנכמת וםרופה .בנקה ל"כמנו
 תוולעפה  על חווי דבלמקו ,IRK ותשממהת ,יםיולעפת יםונכיס רקס יצאממ על, כשל יעוריא על ססבבהת ותרבל
 ותפנוס ותיוחתפ הת עלחוויוד ואל יםונכיס רועזלמ ותבנ הותר חביע"ו בנק בותונש הותידחי הייד על ותטננקה

 ת הגנ,ית את לאותנהגוהת ותונאה ,ותילעמ יונכיס עתימנ שאובנ גם ,רתי הןי ב,ןד וםרופה. יםונכי הסולניה וםחבת
 .עידות המיוגולכנט יונכי וסריביהס

 ייגנצ גם יםפתתשמ הדעוו ב.שודחל חתא ותחפל תכנסמתה, ףמת ל"כמנ ותשראב עדימ תחטאב יויג העדתו -
 .בנקה יגנצו  האםרתבחב יםונכיס ולניה יבתטח

 נהע מלתת הרתטומ נהש בםיעמפ 8 תכנס מתיוצתב הקישרא היםונכיהס נהלמ ותשארב ריביהס נתהג יויג העדתו -
 .ריביי הסיומלא

 .ןועברל חתא ותחפל כנסהמת, ישאר היםונכיהס נהלמ ותשארב וםריח עתשב יתעסק ותיכשמה וםרופ -
 שרדנכ ,יונערב הים"ונכי הסךסמ "מרתגמס בבנק הןוירוטרקי לדותחוו ומדותוכזר מיםיולעפ תיםונכי לסותפישחה -

 .יםונכיהס ולניה שאובנ ותיוחתפהת ,רית הןי ב,ותוצג מורתגמסב ,350, 310 ןי תקיקאבנ ולניה ותראובה

  םייולעתפ םכוניסי של וליהנו המידא, ידהלמד תוכרעמ
 תכ התומ,ותי ציונכי סולניהו יםיולעפ תיםונכי סולניה לתפתושמ ה,כתרע מותעצאמ ביםונכיהס פת מ אתנהל מבנקה

 ועוצ שביםונכיהס יר סקודעיות יופי מ אתללוכ כתרעמ ה שלעדיהמ ראג מ.יםיולעפ התיםונכי הסולניה לגיהוולודבמת
 .כשל היעורי א ואתותלצומות המרקב ה את,בנק ביםכי התהלילגב

 
 םייולעפתם הכוניסיול היהנבודה לע כיליתהו תוטשי
 .יםיולעפ התיםונכי הסרק סוינ היהם עלרהובק טהיולשל יםיולעפ התיםונכי הסיווזיה יופי למיםירכזמ היםכלמה חדא

  לאותוהתנהג ותונא ה,ותילע מיונכי סותרב ל,ו אליםכיבתהל ותרקוהב יםיולעפ התיםונכי הסיופי מ אתללוכ רקהס
 וםשיי ייד  עלוחתתפוה יםונכי הסןמדו אכתרעה ,רתויק ביממצאו כשל היעורי ארגמא  על גםססב מתרסקה .יתאת
 קבנ הלת בהנהרשומאש ,יפתו תקיםיולעפ תיםונכי סרק סךרוע נק הב.ודעו ותיימ קותרק בוקיזח ,ותשחד ותרבק
 םיותרישו יםכי תהל,יםרוצ במןוכי סיוקד מרוית לאיםונכי סולניה ףטוש ןפובא עבצמ בנק ה,ןכ ו כמ.ןוירוטרקיובד

 .םישחד יםכיותהל יםותריש, יםרוצבמ יםונכיס ולניהל תויינ למדאם בהתבנק ביםשדח
 יעורי אןי בגיםחלק פקת היכיותהל יתהפנימ רתויק הביצאממ ,יםעצשמתב יםונכי הסירסק יממצא ות בעקביכ ןיויצ

 הודעב היכיותהל ינהל יםרגודשמו יםרפוש מןכו ,ותונשה בנק הותיוילעפ בותרח ואותיונכי מותר בקותלבושמ ,כשל
 .הרוהבק
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 יםרחנב יםכיבתהל יםיולעפת יםונכילס יםיריקע יםרוטיקינדא - KRI ורוגדה, רהובק בקעמ יתשתמת לקחכ, ףנוסב
 .יםונכיהס תפבמ יוינש של דםוקמ רויתלא

 ליועתפ ןוכסי ןגיב שרנדה ןוהה תכרעלה תושגיה
 יוו קונהשמ ליתולמ הגסהנכ ההפתהו מ לפיהרש א,יתטרדטנ הסשהילג  בהתאםיולעפ התןוכי הס אתחשב מבנקה

 םיונעברה רשע ים שנעצוממ  היאןו ההישתרוד ,ונהש  מקדםענקב יםעסק ו קכל ל.הראו בהועקב שניפכ יםעסק
  .םיעסק הולק עב שנקקדם במלתפכו מיתלמו הגכנסההה  שליםונרחאה

 ליועתפה ןוכסיה את תהפחיל תנמ על וחטביב שוימש
 .יםונכי סתתחפ בהךרו הצ אתטל מבולא יםמשל רםו גחוטי בותליסופ וםי בקאהור בנקה

 :יםיהק י"חוטיבה יוכיסה" טוריפ ןלהל
 :יםיריקע יםיחוטי ביםיוכיס שהו שלוםיכ יקחזמ בנקה
 :טרופ כמסהיולפ הירקפ עתרבא לףתושמ ויסה זולפ בותירח אול גב..(B.B.B) לב"וש מי"בנקא חוטי ביוכיס .1
 קנז ,בנק היובדע  שליתרמ תו ארשוי י אשהעמ מנקלב רםג שנרישי יפכס  נזק מכסהזה רקפ :יקאבנ חוטי ברקפ -

 ףוימז צאהוכת רם הנגזק נ,ך"רע  בעלשוכר " שלרהעב היונכי ס,ך"רע בעל שוכרל" קז נו אןובדמא צאהוכת רםהנג
 .כו'ו יםפיומז יםומנזמ ,םיפיומז ותונחטי ב,ותחאמה
 ,יראשא ן מת,שוכר ו איםפסכ רתעבה ו אום מתשלצאהוכת רםג שנ נזקכסה מזה רקפ :בשחמ יעשפ חוטי ברקפ -
 תורישי יונרטלק אעיד מ שלןובזד ו ארמהמ בנההז  שלרהישי תוצאהכ ,קבנ הייד  עלוהשכל ךרע ןמת ו אןוחשב וביח

 ו איםפסכ רתבע להיתונרטלק אכתרע למו אותרש כתשל  שלבשחמ כתרע למו אבנק ה שלחשבמ הכתרע מךולת
 תוכרעבמ רו האגיונרטלק אעדי מ שלןו בזדו אמהר במהחתש הו איוינש מתוצאהכ ו א;תוחולק עם רתושק תכתרעלמ
 ןעמ לייננספ חוור  הפקת לשםו אבנק לסדפ הוםרלג נהווכ ךומת פעלש  אדםייד  עלהשתענ רמהמה לתועפ רשכא

  .רחא ושהי למו אועצמ
 חסיי בהתיםישי שלםי צדדיפכל יתוקח הוות חבןיג בנק הב אתסהכ מזה רקפ :תיעומקצ ותירח אחוטי ברקפ -

  .בנק הובדע  שליםונמא רתפ הו איםילנשר טהשמ הו א,ותעט ,שהעממ תוצאהכ רםג הניפ כספסד הןי בגעהילתב
 ןי בגרהש המישאוונ םירוטרקי הד שלותםירח א את מכסהזה חוטי ב:"רהש מישאוונ יםרוטרקי "דחוטי בליסתופ .2

 דויס להם והיה לב ום בתופעל  הםרשאכ בנק היפכל יםונאמ בתוח רתפה ,ותומניומ ותריזה ובתח רתפה ןי בגעהיתב
  .בנק הובתט בעתפג  לאולהעפשה חילהנ

 .יםפ כסחוטיוב ותיוטוח חבי ב,יםנכס חוטי ב:יחוטי הביוכיס היריקע :ים"ירט אלמניםחוטי "בותליסופ .3
, ותצאוה: רםיקע רשא, יםונש נזק יעוריא ןיבג ינלאומיהב וצתקב את כסהמ זו ליסהופ: יובשחמ כשל"/ריביס" חוטיב . 4

 ןובדא) יסהולפב יםחטולמב יאתוצת ןובדא יונזק" רבייס" טתיחס, יםישישל יםלצדד יםנזק, רוטולרגה של ותקנס
 .רבייס עוריא או/ו יובשחמ כשל עוריא עקב( ותפנוס ולעפת ותוצאה או/ו רהבחל ותכנסה

 (Business Continuity Planning) תקי עסתוכישהמ
 ולניה ותראולה בהתאם. וםריח עתב יתעסק ותיכשהמ חתטלהב ולעפל יםבנקה את ותיביחמ ראלשי בנק ותראוה

 בנקב. יםונש וםריח יצבבמ יתעסק ותיכשוהמ ןואס הרקממ ותששולהתא בנקה ךרענ, שאובנ 355 ןיתק יבנקא
 תויתשת ילגב טוריפ ללוכה, תיעסק ותיכשמה שאובנ ףימק דהועב רתמסגו ותיינמד ךסממ לתולכה ותכרעיה עתצמתב

 יצבמ יםדמהמ יםילרגת עויצוב כתתומ יםנהל יתותשת ותפימק ולהעפ ותיכנות עתטמוה שויבג, ותותנא תויוגולכנט
 היבטחה שאר ותשאר ביוצת קבוםריח עתשל ותכרעיה וםרופו יוצת קבצב מרדח יםי קהאם רתבחב. יםונש וםריח
 בעקהמו יםנהל ה,ותיינמדה וםשיי  עלופקד מוםרופ ה.הוצבקב ו זותילעפ רכזמ רש אהאם רתבח ביםונכי סולניהל
 הל בהנהיונעבר חווי דיםי מתק,ףוסבנ .ןוערב לחת אותחפל כנס ומתיםונש וםריח יבלמצ וצה הקבותכרעי הרחא

 םיונכיהס ךסממ רתגמסב חוויד יםימתק ףוסבנ .וםריח תעש לותכרעיוה יתסקע ותיכשמ השאובנ בנק בןוירוטרקיובד
 . ןוירוטרקיובד נהלההב זה שאובנ
 ותיוילעפה כל של יופיהמ ןכודעמ ורתגמסב יתעסק ותיכשמלה ותכרעיהה רופישל ךילתה ףטוש ןפובא יםימק בנקה

 . בהתאם ותיינמדה ךסממו וםריחה ישיחרת יםכנודעמו, וםריח עתשב יםשרנד רשא יםיטירקה יםשאבוהמ

  עמידה תוגיוולנכט ןוכסי
 יםותרישה את קתפמסו מתולה נהישא כהיתמ וכן בנקה של ולעפהתו עדיהמ ותכרעמב או/ו עדיבמ כשלל ןוכיהס

 היבהסב ותונרחאה יםשנב כי, ובדהעה רולא. םייעסקה ויעדי שולמימ בנקה ייד על םישרדהנ יםיעסקה יםכיוהתהל
 ךרווהצ יתוגולכנטוה יתסקעה ותשיהגמ לתבהגד ךרוצה רוצנ, רתובגו כתולה בה תותלוה חתמתפת יתוגולכנטה

 . ותשדח ותיוגולכנטב שוימשה רתבהגב
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 תראולה בהתאם, כן וכמ. 357 ןיתק יבנקא ולניה ותראולה ובהתאם עידהמ ותיוגולכנט ולניה ותיינמד יפל והלמנ ןוכיהס
 .ןוירוטרקיהד של יםונכיס ולניהו יראשא עדתו לתעופ 301 ןיתק יבנקא ולניה

 תכנס בהיםונכי סולניה יכיתהל יםעוצמב ו זרתגמסוב יםשחד יםרוצ מיםונכי סולניה ותיינ מדיפ  עלועלפ בנק ה,ףנוסב
  .ותשחד ותיוגולכנט/ותכרעמ

 ןנע בוש מחתובביבס םכוניסי וליהנ
 קבנה .ןוירוטרקיובד נהלה בהרהשושא ,עיד המותיוגולכנט ולניה ותיינ מדרתסגבמ ןענ בושחמב שוימש ותיינמד בנקל

 בושח מותיוגולכנט בינקא ביד תאג שלשו לשימיםשרהנד יםותנא ותיחנה תעבוקה שאובנ 362 ראהוה לתאם בהפועל
 .ןענ ובשח מותיוגולנכט בשו שימכל ליםונכי את הסנהל לךרו הצ אתשהי ומדגןענ

 עדמי תטחבא
 - 735 ןיתק יבנקא ולניה ותראולה תאםבה עידמ חתטבא שאובנ טתרופמ ותיינמד ועבק ולתוהנה קבנה ןוירוטרקיד
 כל את עבצמ בנקה. עידמ חתטאב יונכיס ולניה על יראחאה עדימ חתטאב נהלמ נהיומ" עידהמ יתיוגולכנט ולניה"

, ףנוסב. ותירתחב ותימד שאובנ ראלשי בנק ותיחהנ את  יישםמ בנקה. אהרובה דהיעמל יםשרהנד יםיופיוהמ יםרקהס
 .ותיטרפ ה הגנתות תקנותיח הנאת יישםמ בנקה
 
 רביי סועיראיו עמיד תטחב אכוניסי של תוכשלה

 את וריגדה קבנ השל ןוירוטרקיוהד נהלההה, ריביהס תהגנ ולניה שאובנ 361 ןיתק יבנקא ולניה ראתולה בהתאם
 הגנת נהלכמ גם ונהמ הוצהקב של עידהמ חתטאב למנה. ריביהס הגנת ותיינמד תוא ריביהס הגנת יתיטגרטאס
 .ראלשי בנקמ רתילה אםבהת יוצתקבה ריביהס

 ו אלותפקמהת יופ הצהנזק .יתטגרטאס ותילעפב עהי פגתועצאמ בייבמס  נזקהסב לרהט במותעצו מבריבי סותפהתק
 העי לפגילוב להיםול עלואל יםנזק .בנקה ותכרעמ ותינזמ בו/או עידמה ותיוד ס,תו שלמ,תוינאמ בעהיפג מעונב ליושע
  .ויותחולק עה עלפשלהו בנק ה שליתסקעה ותילעפב
 םוחבת עתצו המבלתולכ הותילעפ לףסובנ ,ריבי סותפק התעם ותדדו להתמיודעייו לולכ  הגנהךרעמ יםי מקבנקה

 קנ הבותילעפ בעהי הפגת אצם לצמתםרטשמ יםיכיהלות יםיוגולכנט יםטיב הללוכ הגנה הךרע מ.עדי מחתטאב
  .ריביהס  הגנתנהל מייד  עליםרוגדם המייודעיי פהי תקישיחר תיפ על כלוה ,ויותחולק עה עלפשוהה

 :ות הבאותיוילעפ האת ,רית הןי ב,לתולכ ות זוכרעיה
 .ויותכוהשל ןוכיהס ותיועל, ןוכיהס ירמולג ותחסייהת תוך, יםיטונוהרל יםונכיהס רתיוסק יםיריקעה יםונכיהס ינתחב  -
 כתרעוה ותבנה ותרחבו בנקה על רבייס ותפהתק יעוריא, יםילרגות יםרקס יממצא על ןוירוטרקיולד נהלהלה חוייד  -

  .(בנקב ושמתמה לאש) לםועוב רץאב ותעויד ריביס ותירקמת עובהנ  ןוכיהס
 ישיחרת פי על, ההגנה ךרעמ ולרגת זה ללכב. ריביס ותפתקה יבפנ ותידעמה נתיחבל ףימק ישנת רקס עויצב  -

 . ורדוגשה פהיהתק
 םייותהמה יםונכיהס יפולא ותחסייהת תוך, יםונכיהס ךסממ תרגמסב ותיותמה ותפקהת ייניפאמ על חוויד -

 . בנקה על פעתםשוה
 םיוצרע בותחולק של רובג שומשימ תוצאהכ רית הןי בולהע רביי סעורי אותשמתמ הותריסב ,הונרו הקרבשמ ותבעקב

 יווי ל:ללוכ יםונכי הסרועזמ ליםעדצ בףטוש ןפו באטוק נבנק ה.יםספקו יםובדע  שלוקחרמ דהועב לרבע ומיםיטלייגד
 .כו'ו וקחרמ ודהעב והל נןוכעד ,רוטי הנרתגב ה,עדי מחתט אביע" וקחרמ שהי גותונרתפ
 על יתותמה  עהפשה ותבעל רבייס ותפהתק תהחוו לא בנקה וצתקב אך פהיתק ותוניניס ההיז ריביהס הגנת ךרעמ

 .  םודתפק
 וכן יתיתהתשת ותכנוהמ, יתוגולכנטה ותכנוהמ יקתלבד ריביס יילרגת עבצמ ריביסב והגנה עדימ חתטאב ףאג

 הרדוגה ,האם רתבחב יםונכיס ולניהל יבהטחה עם ףויתשב, ףסובנ. יםכברומ יםשיחרת של ינהחלב ותילצוסימ
 .ריביס יונכיס רסק עוצומב ריביס יונכיס יופילמ גיהוולודהמת

 יםונרגאב ושחרתשה, רבייס יעוריא של עהפשוה ןיעיודמ ותראתבה דן רשא ישודח וםרופ יםימק ריביהס הגנת נהלמ
 .תיהבנקא וצהקבה על רבייהס ייומא ראבמת יםשרהנד יםיוינשהו וצההקב של ותכרעיהה על, םולעב יםיננספ

 םיילרגת, עיון יימ, ותעודמ ותצארה ותעאמצב ותרישכ רתישמל יתכנת ילעפמ ריביבס והגנה עדימ חתטאב ףאג
 רשא, םוחבת הזנק ותרחבל" ריביס רוטראקסל" יתכנת של פעלהה ותעובאמצ ותוכזרמ ותרשכלה יציאהו יםימקומ

 על נהעיש כך, ןשלה רוצהמ את צבעל ותרלחב עיילס, ותיחדשנ הגנה ותולכי ותחתפמ רשא ותרבח רתלא תהרטמ
 . ההגנה יוליקשו יםכרצל תאםבה בנקה שתרב ותונש ותיבבסב רוצהמ את ילעפולה, נקהב של הגנה ותשירד
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 תועוסק רשא( ספקההא רתשרשב ריביס יונכיס ולניה) 363 ןיתק יבנקא ולניה ותראוה ותיחנה את יישםמ בנקה
 SWIFT רתבח של רהבקה ותשירבד מדוע בנקה ףנוסב .(וץח רויקמ) A359 ראהווה ויספק ולמ בנקה ותילעפב
 .תיולמעה
 
 ים רח אםיונכיס - 9לק ח
    
  יטפשמ ןוכיס
 ליכל .א

 בלוגמ וינא אך, גם ללוכו יולעפהת ןוכיהס ולניה - 350' מס ת"בנב ורתדכהג יולעפת סיכון רבגד ללכנ יטפשמ סיכון
 םירדמהס גם וכמ ,(punitive damages) יתחויקפ ותילעפמ תוצאהכ ןישונע יעדצ או( fines penalties) ותלקנס הפישח"ל
 .("private settlements) יםיטנרפ
 ותרבל דין ותראוה של ןומיק ימא עובהנ סיכון, ריתה בין, יטפשהמ ןוכיבס ללוכו יבחרמ ןפובא רהלהגד חסיימת בנקה
 יםעובהנ יםונכיס, כםהס של ויומק יטפשמ ןפובא ףוכלא ותרשפא רדעמה תוצאהכ פסדלה סיכון, ותירוטולרג ותראוה
 יםכיבהל יםכורכה יםונכיס, יםפנוס יםצדד או/ו יםפקס, ותחולק ולמ יטפשמ וץעיי/יטפשמ יויבג ללא ותילעפמ
  .יםצומיעו ותלקנס וכן יתטפשמ עהיתב או שהירדל בנקה את ףושחל לוהעל אחר סיכון כלו יםיטפשמ

 ןוכסיון הביאת .ב
 את עצומב ותיטפשמ ותיויביחוהת יםהסכמ רתישלק חסיב ךונמ סיכון ןויאבת של תירנמש ותיינבמד טוקנ בנקה
 ותבלהמגו ציהולרגוה קהיחקה ותראוה כלב עמידה על רהית דהפהק תוך, לםוה יטפשמ יויבוג בליווי יתסקעה וותילעפ
 ורושמק יכוןלס עוגהנ כלב ותלנובס פסא של ותיינבמד טוינק בנקה, רואממה עורלג יבלמ. ןמה ותרזהנג ותיוהחבו

 .יתנהלמ רהפה או יתילפל רהיעב ותומהה דין ותראוה של רהפבה

 תושיפהח וליהנו תומדיני ג.
 התרסג במ,ה שני מדןוירוטרקיהדו נהלההה רושי לא מוגשתרשא יטפש המןוכי הסולניה לותיינ מדיפ  עלועלפ בנקה

  .ורועמזו ויופי מ,ורוית לאיםכרד ה,יטפשמ הןוכיאר הסומת
, היקחקב ותיוחתפההת אחר ףטוש מעקב ,יםיוניצח ןי דיכרוע ותעצאמ בו אועצמ ב,יםימק בנקה של יטפשהמ וץעייה
 הכיוהתמ יויבהג, וץעייה את ספקמו, נקהב של וטפתשה ותילעפה על ךילהשל ותיושעה, יקהפסוב ציהולרגב

 םתאובה ואל ותיוחתפהת בסיס על יםונכיהס רועמזל לעופ נקהב. ותונשה ויותידחי על בנקל רשתדהנ יתטפשהמ
, קבנה שובשימש יםיטפשמה יםכסמבמ יםשרנד יםונכעד, ךרוהצ פי על, ךרוע יטפשהמ וץעייה, כן וכמ. ןתיהוכלהשל

 ותיוילעפל יםחמנ יםוק או/ו ותיורשקלהת בסיס ותוהמה ותיטפשמ עתד ותוחוב צד קבנה הםל רתגמסה יבהסכמ
 . ותונש
 םישדח ותילעפ או רוצמ כל ינתחב ותרבל, יםיטפשהמ יםונכיהס של שארמ רויתלא יטפשמה וץעייה לעופ, ףנוסב
 .רשפהא כלכ יטפשהמ ןוכיהס את רעזלמ מהבמג, ותילעפ או ותריש/רוצמ וותבא יםכורכה יםכסממה ולכלמ כתירעו

 יםשאוהנ על שגד שימת תוך, ומםשייל ותפטוש ותכרדה ותשעונ יםפיהסנו טההמ דתועבל יםנהל בנקב יםענקב כן
 . בנקה ותילעפב יםכורכה יםיטפשהמ

, יםכרעומ ורותשא יםונכיוס, יטפשמה וץעייה ותיוילעפ גם ותרקנס יהתקופת יםיולעפהת יםונכיהס רקס רתגמסב
 .תםוהישנ עתימנ לשם יםחלק יםקפוומ רםועזלמ יםעדצ יםענקב

 םייטשפם מינוכסישיפה לל החע וחו די.ד
 ןועברל חתא ןו נדרשא ,יונעברה יםיטפשהמ יםונכיסה ךסממב ותחוומדו ותוכזרמ יםיטפשמ יםונכילס ותפישחה -

 .ןוירוטרקיובד ןוירוטרקי הד שליםונכי סולניהו יראשא עדתוו ב,נהלהבה
 תדי מ,עורי לאחסי בייד מחווי דיםיטפש המיםונכיהסלתנה למשגו מ,יםיטפשמ יםוניפא בעל יותמה עוריא עתב -

 צם לצמ מנת עלטולנק שיש יםעצאמ ה עלרהו מיםיטפש המיםונכי הסלת מנה.בנק ה עלועתפש הןפו ואועתפשה
 ןי קצ,ית הפנימרתויק הב,יםיוניצח יםיטפש מיםעצוי בךכ  לשםרתעזונ רוצ שניטפש המןוכי לספהישח הידת מאת
 תאם בה,ותיטרפ הנת הג עלונהממהו ותרח תיינובד ךרע ותריי ניינ בדית פנימפהיכא  עלנהוממוה יוצת הקבותיהצ
 .ותרח תיינובד ךרע ותריי ניינ בדיתימ פנפהיכ אנה עלוממ ליתיד מיםחוו מד,רואמכ ,יםיותם מהיעורי אךרולצ
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 תויצ ןוכיס
 ליכל .א
 יללכו יםינ הדללכ םוילק ולעפ ליםנק הב אתיבתיחמ ,יםנק הב עלחויקפה של 308 ןי תקי בנקאולניה אתרוה -

 .י הבנקאידגא הת שלותונשה ותיהבנקא ותיוילעפ ה עליםהחל ותההתנהג
 רשא, ייתדמת לנזק או, יותמה ינסינפ פסדלה, יתרוטולרג או יתטפשמ ציהסנק לתטלה ןוכיהס וינה ותיצ סיכון -

 Conduct )ותנהל התןוכי סללוכ זה ןוכיס .ותיהצ ותראוה את יםימק וינשא מכך תוצאהכ וגפלס ולעל יקאבנה ידהתאג

Risk),רש ואציהולרגו ןי דותראו ה שלכהור ארהוש מיתיבטרמו הנורתגמס  אתואבש הןורג אוצהח ןוכי סוינ הרש א 
 .יםונש הןייענ הייקחזמ ול מ אלנהל מתבנק הו שבןפובא ,ותפי ושקותינ הג,ותוגנה ות בדמוד יסיכרע  עלמושתת

 על ועבשנק ותעמד ותרבל, זה ןייענל) ציהולרג ותראוה, ותתקנ, םיוקח: נםיה 308 הראוהב רוגדכמ: ותיצ ותראוה -
 יםיפנימ יםנהל, יביחמ יטפשמ יםתקד ,(ןו ההוקש ותשר ותראו להותיוצ רויבצה ותיבפנ ולפיטב יםבנקה על חויקפה ייד

 כי עולקב יקאבנה ידלתאג רתשפאמ ראהוהה. יהבנקא ידהתאג של ותיהבנקא ותיוילעפה על יםהחל, יהאת ודוהק
 ותיותיביצ ותראוה רויבלצ חוויהד ותראוה, ודהעב יינד ןוכג יתהבנקא ותילעפה יבתבל םינשא יםחומתמ ותיצ ותראוה
 .ותיהצ יתינקצופמ לקח וינשא, יהשנ ההגנה ובק רהבק רםוג חויקפוב ותירחבא וייה, כדומהו
 ותםא יםרוצומ יםכילה, ותיוילעפ של רחבנ ןוולמג ותעוגהנ ןורגא ותוצח ותובח ןינה בנקה על ותהחל ותובחה -
 .וםי ימד בנקה עבצמ
 ינהל, ותיטונוהרל ןיהד ותראוה של ףימק יופימ על סתוסהמב, ךרע ותריינ יינבד יתימפנ פהיכא יתכנת אימץ בנקה -
 םבהתא זאתו, יתכנוהת של ךשממת וםשייל ותיחוהנ יםנהל רהימסד רשא, בנקב יםונשה יםכיוהתהל בנקה

 .םייותעמשמ היםרעפ התרי סגיםוהשל יםרעפ ירק סעצי בבנקה. שאובנ ךרע ותריינ ותשר מהרספש יםונירטירלק
 ותו איד תפק,קבנב ךרע ותריינ יינבד יתהפנימ פהיכהא על ונהממכ בנק ה שלישאר היםונכי הסנהלמ את ינהמ בנקה
 תיכנת של ועלפל וצאתהה רחא מעקב עצמב בנקה. 2020 יוניב 30 עד בנקה של תישרא הותיהצ ינת קצילאהמ

 .ךרע ותריינ יינד וםחבת ותרויקוב ותרבק וםיק ותעצאמב, ריתה בין, ךרע ותריינ יינבד פהיכהא
  . יטונוהרל וקחה ותראוה של ףימק יופימ על סתבוסהמ תיכלכל ותרחת יינבד יתפנימ פהיכא יתכנת אימץ בנקה - 
  בנקה  שלישאר היםונכיהס נהלמ את ינהמ בנקה. יתכנהת של ךשממת וםשייל יםונש יםכיותהל יםנהל עקב בנקה 
 עד נקהב של יתשאר הותיהצ ינת קצילאה מוות איד תפק,בנקב יתכלכל ותרחת יינבד יתימהפנ פהיכהא על ונהממכ 
 , ריתה בין, יתכלכל ותרחת יינבד פהיכהא יתכנת של לפועל תהוצאה רחא מעקב עצמב בנקה. 2020 יוניב 30 
.זה וםחתב עיד עתמטלה ותולעפ טוקנ וכן ותרבק וםיק ותעבאמצ 

 
 
 

 תופיפכ ב,ותיטרפ ההגנת  עלונהממ ינה מבנק ה.ותיטרפה  על ההגנהןייענ בוקח התוראו הוםשיי ל פועלבנקה  -
 םוח בתעיד עתלהטמ ותולעפ טוק נןכו יתכנעד ותרק ביתכנ תוםשיי ל ופועליוצתקב הישאר הותי הצןילקצ רהישי

 .זה

 תומדיני .ב
דירקטוריון הבנק קבע ואישר מדיניות ציות קבוצתית. במדיניות מוסדרים, בין היתר, מבנה פונקציית הציות, הגורמים 
השונים המעורבים ביישום המדיניות, חלוקת האחריות לביצוע בקרות בקו ההגנה השני אחר הוראות הציות השונות 
בהתאם לכללים שנקבעו בהוראה וכדומה. כמו כן דירקטוריון הבנק מאשר אחת לשנה את תכנית העבודה של 

מחלקת הציות שמוצגת ע"י קצין הציות הקבוצתי המשמש גם כקצין הציות של הבנק החל מיום 1 ביולי 2020. 
 
 ןוכסיון הביאת .ג

      
     
     
     
     

 םירושהק קבנה ינהלו וקחה ותראוה רתפלה חסיב. ותיהצ ןוכילס ותחסייבהת רהית דהפהק של ותיינמד ץאימ בנקה
 כל. ויובדע כלל ייד על ןבה ידהעמה חתטהב לשם פעליו ועלי ותהחל ותיצ ותראוה אחר מלאי נקהב, וקחה ותראולה

 ותרבת עתלהטמ פועל קבנה. ותוהתקנ יםוקחה לכל אםובהת יהאת ודהק ,בנקה ינהל פי על ועוציב בנקה של ויעסק
 .ןורגאה ירגד כלב ותיצ ותרבת של וםילק יחרכה יסכבס יקהואת רהשויל מידה ותאמו יתונרגא
 
 השיפהח וליהנ .ד
 תיינקצופכ יםששמ מ,יוצת הקבותי הצןיוקצ ותי הצקתמחל ,2020 יוליב 1 וםי מחל ה,תוי הצותראוה וםיק לשם -

 םושייל יראחא רשא, ישאר ותיצ ןיקצ ומדע ציהונקפה שארב ,רואמכ. בנק ה"לכמנל פהופכה בנק ה שלותיהצ
RO -כ ישראה ותיהצ ןיקצ ונהמי, כן וכמ .ותול גביוצח יםונכיוס רורט ןוומימ הון בנתלה עתיבמנ רהושקה קהיחקה

 של ותונחשב ילגב חוויד יוננגנמ ףוכלא ורתטשמ FATCA-ה יחומתב ותראווהה יקהחקה יללכ וםשיי על( הונממה)
 םיוממתשל המס יוכיונ חוויהד ותשירד את יבחרמהQualified Intermediary(QI  ) - ה כםסה, ב"רהלא וץחמ יםריקאמא

-ה כללי וםשיי על וכן יםריקאמא ותרוממק ותכנסה להם יםרחא ותונשבחל גם יםריקאמא ותונחשבל רבעמ יםויממס
Common Reporting Standard( CRS )ל בדומהש- FATCA ילגב יטטומוהא עדיהמ פתהחל ןפוא את רילהסד ויתכלת 

 .ןניהיב כםהס על וחתמי רשא ותינמד בין יםרז יםתושב של יםינסינפ ותונחשב
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יתכנות ותיהצ ותיינמדל םבהתא ותהירחאשב ותיהצ ותראולה ותילצ בנקב רההבק כוזיר על יתראחא ציהונקפה -
ו/או יםשדח יםרוצ מינתח ביע" רית הןיב, בנקב ותיוכסמה רגדמ כלל, יםרעפ או יםיויקל על חוויולד יתהשנת ודהעבה
י"וע ותונשה ותיהצ ותראוה לאםבהת ותיימק ותיוילעפו יםרוצמ על ותפטוש ותרבק עויצב  גםו כמ,ותשדח ותיוילעפ

ןכו ,מםורספ רםט, יםשחד יםנהלו יםרחוז ציהונקפה גם בוחנת, דהיתפקמ לקחכ. ותיהצ סיכון ינהלממ יםחוויד לתקב
אחר, בנק ה שליטפש המוץעייוה אם הרתבחב יטפשהמ ךרעהמ עויבס, ףטוש ןפובא ותיהצ ותראוה וםיק את ודקתב
 .ותירוטולרג ותראוובה יקהחקב יםיוינש
 : יםפועל ישארה יוצתהקב ותיהצ ןיקצ לצד-
םיכירצהמ יםעוריא רתולא ותזהל, ריתה בין, ידםתפקמ רשא, טהבמ יםרבקו בנקה יפימסנ חדא כלב ותיצ ינאמנ -
 .לקהחמה של חדוימ ולפיט או חוויד
וידתפקמש, האם רתבח ביםכני סולניה ליבהטחה שרא ותשארב ותירוטוטטס ותראוה וםשיי אחר מעקב וםרופ  -
. מהוכדו וקח יריכתז, וקח ותעהצ, ותראוה טתויטב ןוולד ותשחד תויצ ותראוה וםשיי אחר ובעקל
ותטיש לקתחמב, רויבהצ ותיפנל ביחידה, בנקה של יתימהפנ רתויקהב ךרעבמ ציהונקפה עתיימסת, כן וכמ -

 .כהרדהה קתמחלוב ףבמת, יטפשמה ךרעבמ, יםכיותהל
הטלמ ותכרוהד עיון יימ וםיק, ותלומד ייד על ,רית הןי ב,ותיהצ שאובנ יםפטוש עהמטה יכיתהל יםעוצמב בנקב -

.יםפיולסנ
ולניה על יראחאל רתםימס ידואוו ,לםוע בציהולרג יונכדע רחוא יקהחק יונכעד אחר קבעמ עבצמ יטפשהמ וץעייה-

דהיחיה ותילעפו יראחאה ותובח וםילק, יראחהא ייד על שתרדנ ושז כלכ יתטפשמ כהיתמ ןלמת וכן ותיצ יונכיס
.בנקוה

 יפהשהח על וחודי .ה
ךבמהל וותילעפ על ןוירוטרקי הד שליםונכי סולניה לדהעווול בנקה לתלהנה ותיהצ ןיקצ חוומד ןועברל חתא -
סחיב יםטרפ, ותלצהמ טוריפ, ציהונקפה ותילעפ וםכיס ללוכ טרופמה חוויהד. יםונכי הסךסממ רתגמסב ףלחש ןועברה

תעיומנ ותרפהה ןיבג טולנק שיש יםעדצ ילגב ותלצוהמ חתווהמד פהוהתק ךבמהל ווהשז ותיצ ותראוה של ותרפלה
 .שהחד ותיצ תראוה וםשייל בנקה ותכרעיוה ןותהישנ

אוה בו ,יםונכי הסךסמממ רדפנ ב,טרופמ חוויד, בנקה ןוירוטרקילדו להלהנה ותיהצ ןיקצ חוומד לשנה חתא ותחפל -
יםונכיהס ךסממ רתגמסב, ףסובנ. הבאה לשנה ודהעבה יתכנת את גימצ וכן קודמתה בשנה וותילעפ את כםמס

 .ףלחש ןוערבל יםירקיעה ויממצאו ותיהצ ןיקצ ותילעפ צתתמתומ יונעברה
.ןוירוטרקילד יםיידימ יםחוויד יםרוגדמ ןוירוטרקיהד ייד על עהבשנק ותיהצ ותיינבמד, ףנוסב-
 
Conduct Risk - תיוגתנהון הכסי וליהנ .ו

רשאו ציהולרגו דין ותראוה של כהורא רהושמ יתיבטרמוהנ ורתגמס את אבושה ןורגא וצהח סיכון וינה ותנהלהת סיכון
ןייענה ייקחזמ ולמ אל נהלמת בנקה ושב ןפובא, תופיושק יה הפלעתימנ, ותינהג, ותוגנה ותבדמ ודיס יכרע על מושתת

 .יםונשה
ללככ. תפטושה וותנהלבהת ואל ותונרעק וקחיזו ויותחולק ולמ וותילעפב ותפיושק ותינהג יכרע עילהטמ שרנד בנקה
קבנה את שפתוח יותהגההתנ ןוכיבס עמידה אי. ויכרצל ותאמותמ חולקל ותיתנהנ ותעההצ כי וודאל בנקה שרנד
."בוכיו ןיטיונמ, יטפשמ, ותיצ יונכיס וכמ יםונש יםונכילס

רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא ןוכיס
 ליכל .א
על יםיותעשממ יםיפכס יםצומיע לתטלה יםונכיהס נםיה "(הון בנתהל" ןלהל) רורט ןוומימ הון בנתהל רואיס יונכיס
תוירחא של ותהרוצוילה ןוכיהס וכן רורט ןויממ רוואיס ןוה בנתהל עתימנ שאובנ וקחה תוראובה עמידה אי רולא בנקה

היושע רורט ןוומימ הון תנלבה רויסא וםחבת ןיהד ותראוה על רהיעב ותשממהת, ףנוסב. ויובדעו ידתאגה של יתילפל
 .ןיטיונמ סיכון של ותשממהת רורלג
רולאיס וקחה את, ריתה בין, ותללוכה רורט ןוומימ הון נתלבה עתימנ רתגמסב ותונש ותראוה ותחל יקאבנה רזהמג על
רפמס ןיתק יבנקא ולניה תראוה, רורט ןומימ רואיס ותתקנ, הון בנתהל רואיס צו ,רורט ןומימ רולאיס וקחה, הון תבנהל

.דועו יםבנק הוח עליקפ השל יםונש יםרזוח, 411

 תומדיני .ב
תויינ מדרושי ארתגמסב בנקה של רורט ןוומימ הון בנתהל רואיס ותיינמד את לשנה חתא רשאמ בנקה ןוירוטרקיד

.ותיהצ
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 ןוכסיה ןוביאת .ג
ס מרתיעב ןייענ לותול גביוצח יםונכי וסןו הבנת הליונכילס ותחסיי בהתות"לנוב ספס"א  שלותיינ מדילעפמ ,בנקה -
(cross border)  הילצורגהו וקחה תוראו הרחא  למלא  ,ללכ הן מוצאי ללא ,ויובדעו בנק הינהל מכל יםשרד נתהרגמסוב

 .ו אלותראום מהיעבו הניםיטבנהרל בנק הינהל כל רח אןכו בנקה ת עלוהחל
נהלמ ואת חולקה של התונא רהכוה וקחה ותראוה של יוקנוד וםשיי חיטלהב עדהושנ רהיחממ ותיינמד והגנ בנקה
רורט ןוומימ הון בנתהל תעילמנ יםיוניחה ,וותעבאמצ או נקהב עם יםוהלהמנ ויעסק תבנה זה ללכוב, יםסקע בנקה
 .בנקה של ןיהתק וולניהול בנקה ותעצאמב
ןביהלג ותינומד יםפוג ולמ ותילעפל חסיב יםרואיס של רהורב רההגד לתולכ הון נתלבה עתימנ וםחבת ותיינהמד -

 .ותבלהג ןישנ
םיכלו יםכיתהל רהיומגד יבתיחמ יקהחקל בהתאם" חולקה את רכה" ותשירלד סתחיימת ןוכיהס ולניה ותיינמד -

.ואל ותשירבד יתטבימ עמידה ךרולצ יםשרהנד
 
 השיפהח וליהנ .ד
לעו זה שאובנ ןיהד ותראו הוםשיי  עלקדתפו מרשא ,רורט ןו ומימןו הבנת הלרולאיס יחידה לתעופ וצהקבב -

 .ןו הבנת הלרויס אעל יראחאה ,רואמכ ,דעומ יחידה השרא ב.ןעתהטמ
םבהתא יםנהלוה ותיניהמד ןוכעדו יבהכת: ריתה בין, יםללוכ רורט ןוומימ הון בנתלה רואיס על יראחאה יידתפק -
 אתעצומב ןיהד תוראוה את םשיימ קבנה כי וודאל נתמ על ותרקב עויצוב חויתפ ,ןיהד ותראווה יקהחק יונכעדל

תרעבה, ולהעפה ודלוג וגס פי על ןו הבנת הלרו לאיסתושרל יםחוויהד עויצב רחא ותרבק ללוכ יםשר הנדיםחוויהד
עיון יוימ ותכרהד וםיק ןכו בנקה ותיינמד וםשיי יקתובד הון בנתהל רולאיס ותשרל ותילרג ילתב ותולעפ על יםחוויד

 .שאולנ ותעדוהמ את יםריהמגב, יםובדעה ללכול ותיהצ ילנאמנ
ןו הבנת הלרואיס יכנאמנ  גםיםשמש המותיצ י נאמנבנק הינה מויותראו השל יתוקנוד עהוהטמ וקח הוםשיי לשם -

ו אלים נאמנ.יםנהלול ותיינ למד בהתאםרורט ןו ומימןו הבנת הלעתי למנוטפתש הותילעפ ה עליםראחא היםפיבסנ
רו איסעל יראחלא ןו הבנת הלרו איסוםחבת יתעו מקציםפופכו חתימה הישרו מיתילוסכו ארב מק,ללכ ךר בד,יםרחנב
 . ןו הבנתהל

וכן יםפי הסניובדעל ותרצאה, םינהללמ יםכנס, הון נתלבה רויסא ינאמנ כלל עיון יימ ךרוע, םעפל עםפמ, בנקה -
ותכרדה ותכרענ, כן וכמ. קבנה של כהרדהה לקתחמ רתגמסב יםרסוקב יםובדעה ללכל ותכרוהד ותיולמהשת

ןכות עתטמה ינתחלב דקמב לתולכה חשבתוממ לומדה בנקה יץפמ ףנוסב. ןוו מקןפו באוא יחידהב ותיווהשתלמ
קבנה יובדע. ןיהד ותראוובה וםחבת ותיוחוהתפת יםיוינשל בהתאם נתכעדתמ ומדההל. יםובדעה רבקב לומדהה

.עידה ןוענילר ועצמ על רזוח זה ךמהל פהותקל חתא. חהצלבה בו ידתםעמ בדקתנו במבדק יםחננב יםיטונוהרל
 .שאולנ ותעודהמ את וריהגב ועצושב כהרדהה יכמהל

עישקמו, תור הבקולעייול רהבק ותחוד ותעצאמב יםוננת וביטו רויתלא יםכמהלב ףטוש ןפובא טוקנ בנקה -
 .אשונל דםא כח ישאבמ מקצהו ותכנוממה רהקהב ותכרעמ וגרדשו חויתפב יםרב יםשאבמ
הון בנתבהל רהושהק יקהחקל רדפנ ותיתשת רסק של עויצב על טהוחל שאולנ שיש חדתויהמ ותיבשחה בשל -

רקפ ברואמכ ןכ וכמ .וופלט זה רסקב ומצאשנ יםרעפה כל רשאכ יםרעפ רסק עוצב 2012 שנת ךבמהל. רורט ןוומימ
 .ןויקת ליםרעפ כל ו נמצא לאורתמסגוב 2016 ך במהלךרע שניכנעד ותיתשת רסק יםיות, הסתיהצ

םרתימס ידואוו יקהחק יונכעד רחא מעקב יםעבצמ בנק ה שליתטפש המעצתויוה םהא רת בחביטפשמ הךרעמה -
ותובח וםילק, יראחהא ייד על רשתנד ושז כלכ יתטפשמ כהיתמ ןלמת ןכו הון בנתהל רואיס יונכיס ולניה על יראחלא
 .נקוהב יחידהה ותילעפו יראחאה
על דיון: רית הןיב יםללוכ ידיהתפק ירקיע רשא יראחהא של וידתפק יוילבמ כהיתמ ךרולצ הוקמה צתעיימ עדהו -

 .הון נתלבה רולאיס ותשרל חווי דךרולצ ותילרג ילתב ספקב רשא ותיוילעפ ווהם זה בותונחשב
ןוכג, ותיוגולכנט ותיוחתפבהת ןויד יםימתק יםיולעפת יםונכיס רחא מעקבל וםרופ רתמסגב ישנת יחצ דיון רתגמסב -

או/ו ןוה בנתהל עויצבב ותחולק יידב עיילס ותולהעל, ודעו יםענטנ וביח יטיסרכ, יםירולסל יםונפטל, טרנטינבא שושימ
 .ןמה ותעובהנ ותפישחוב ואל ותיוחפתבהת ותודדתמלה, יםותנא הגנה יעאמצ ןוחבול שלגב מנת על רורט ןומימ

ןחוב בנקה, נהורוהק רשבמ עקר על ,רית הןי ב,רורט ןוומימ הון בנתהל יונכיס רחא קבעמו ולניה וקחיז רתמסגב-
"ותחכמ ותיוגולכנט" וץאימ של ותכהשלוה ותיורשפהא אתו זה וםחתב שוימשב יםנמצאה ותטישוה יםכלה ךרעמ את
את לינה לכך ובהתאם" יםודלמ" רתדבהג ותעומד ןה אם לולכ, ותילובמ ותינבמד לובהמק טרדטנלס ותתאימהמ

.ןבה שוימשהמ יםעובהנ יםודלהמ יונכיס

 יפהשהח על וחו די.ה
  רתמסגב ףלחש ןועבר הך במהלוותילעפ ק עלבנ התנהללה ןו הנתלב הרו איסעל יארחאה חוו מדןוערב לחתא-

ולפיט היכרוד יראחא הייד  עלורותשא ןוכי סיוקד למותחסיי הת,רית הןי ב,ללוכ טרופמה חוויהד .יםונכיך הססממ
."חולק ה אתרכ "הותיינ מדוםשיי ווח עליוד בהם
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ךסממ מרדפנ ב,טרופמ חוויד, בנקה ןוירוטרקילדו נהלהלה הון נתלבה רויסא על יראחאה חוומד ותחפל לשנה חתא -
ויממצאו הון בנתהל רואיס על יראחאה ותילעפ מצתתומת יונערבה יםונכיהס ךסממ רתמסגב, ףנוסב. יםונכיהס

 .ףלחש ןועבלר יםירקיעה
.לראשי קבנול ןוירוטרקי לדיםייד מיםחווי דיםרוגד מןוירוטרקי הדייד  עלעהב שנקותיינ במד,ףנוסב-
 
 Cross border - תוולבג צהו חםכוניסי וליהנ .ו

לע. וץח יתושב נםישה ותחולקל גם יםותריש בנק הספק מ,ויותחולק רשא בין. יםונש ותבנקא יחומתב פועל בנקה
המ והמגותשבו התינת למדוץחמ יםחזקו המןביהשו ת שליםפסכ רוית באותונש ותינ מד שליםרוגבהמ יםמאמצה עקר

הפישחה  אתיללהגד רואמכ וץח היתושב ול מבנק הותילעפ ולהס, על מותלמע בהמאבק בינלאומי בולהעפ ףויתש של
 .ןיטיונ מיונכי לסןוכ )cross border )ותול גבצתוח ותילעפ ברםושמק ותי ציונכי לסבנק השל

,ןוכי הסוםוצמצ ולניה ליםייבטרפו איםעדצ  שלרהוש עתבצמת ,ודהעב ינהל ועב נק,זה שאולנ יתודעיי ותיינמד עהנקב
ןכו רה זמס ותתושב לותייקצינד אלהם ותחולק יםומנמסו יםוהמז ותול גביוצח יםונכי סיטיב בהוה גבןוכיבס ותונחשב

2019 ראורבפב 6 וםי ב.ותיוד ס עלרויתוו מס הותיוחב ןייענ לותר הצה עלוםחת לםישר נדיםשחד הותחולק הכל
-טע"שת ה,ם(יייננספ ותונחשב  עלעדי מ שלותות נאקתילבדו חווילד ידח אן תקוםשיי )סהכנ המס תו תקנוסמרופ

יפוילח לינלאומי הבן התקץו לאיממהעצ  עלחהלק ראלשי ינתשמד ותיויביחת הה אתיאלרשי הןי לדותעיטמ המ ,2019
סי בס עליםיטטומו אעיד מיפוילח וםי קךרולצ ,(OECD )יכלכל ולהעפ ףויתש לןורג האיע" חתופ רש א,(CRS ן )תקעידמ

  .ותינ מדןי במס כיפתבא י הדדעוי סותרט למישנת
ותשבו תרתה הצ עלךתמ בהסחוויד-ירכב ווגושס ותחוק ל עלרמבטפ סשודח י מדבנקה חוומד , אלהותלתקנ בהתאם

ה השנום בתווהשז יפכ ,ותבתקנ רואמ ל בהתאםחווי דרת ברהז ינה במדמס ותתושב לןמסמ  עלךתמ בהסו אלהםש
.מתוד הקיתרדלנהק
 
ןיטינומ ןוכיס
 ליכל .א
ייקחזמ ,םיעימשק ,ותי מני בעל,יםיגד נים צדד,ותחולק צד מיתיל שלסהיפת מעוב הנןוכי כסרוגד מןיטיונ המןוכיס

די תאג שלולתוכי  עלעהר לעיפש להויהשע רש א,יםרוטולרג ו איםרח איםיטונו רלםירמו ג,יםטליס אנ,בוח ותראג
  .ןו מימותרומק לפהירצ ותשי מנגותיהנול יםשדח יםרש קרויצ לו איםיימ קיםיסקע יםרשק ור עלשמ ליבנקא

.ר"ויב "הציינע בןורגא ה"סתיפ"ת  עלרמדב  הואןכש ,ותושמתמ ה אתותחזל שהוק כברו מןוכי סוינ הןיטיונ המןוכיס
ו אןוחשב רתי/סגחהי )פתולהעפ  עליתידי המועתפשוה ,המשתנ ,למדידה ייתיעב ,ישחומ וינשא רב ד הואעהי/דתפיסה

תושמ התמ שלוצאי  פועלוינ הןוכי הסיםרב יםרקשבמ ובדהע ביםי קףנוס ישו ק.יוחיז לשה קהיא ות(ילעפ רתבעה
תכרעמ ,יגרח ףיק בהוקש ו/או יראש אןוכי ס,ןו הבנתהלו תוי צןוכי ס,ילהע מוגמס יולעפ תןוכי סןוכג יםרח איםונכיס
.דועו בנקב ודהעבה יחסי

 
  תושיפול החיהנו תו מדיניב.

 :יםירקיע יםיבכרמ רפמס ללוכ ןיטיונמ היונכי סולניה
תונהלהת/ות התנהגידפוס שויבג  עלססתו המבעתונ מותילעפ שויבוג ןיטיונ המוםח בתןוכי סירמו גרח אמעקבו יוזיה
 .יתקסעה ותיינל המדש וםשייוה שוביהג רתמסג בןיטיונן המוכי סאת ןית שנכלכ ןוחשבב יםביאהמ

 .להוההנה וצה הקברתוב ד,בנק בןיטיונן המוכי סנהלמ י בפנוהצפתם יםייאלצטנופ ןיטיונ מיעורי א שלדםוק מרויתא
שאר לןליהע חווולד ןיטינו מעורי לאילוב להותולשעל ותגמ מיו זיהחיטלהב רהט במןיטיונ המןוכי ס שלךשמ מתרוטינ

 שלףטושה ולניה בוסקתעה ,הוצ הקברתובולד ןיטיונהמ ןוכי סנהל כמוידתפק ב,ותחולק ינכס ולניהו ותקאבנ ףאג
.ןוכיהס
םיכתב: בנקה את יםרמסקה יםידתפק יבעל עם רקיעב יםונשה רתושקהת כלי עם יםחסיה כתרעמ של ףטוש ולניה

(.צהוהקב רתובד ותירחבא) עהפשה יבעל יםכרועו

ןוכסיון הביאת .ג
יינעב בנק הית בתדמרםושמק יםיומא - זה לכלוב וותיביצ  עלעיפש להולשעל ןיטיונ המןוכי לסכהו נמותלנוב סבנקל

ןיטיונ מןוכי סותשמהתמ עתי למנפעלי ןכול ירכז מנכס וםשמ יתוביח ית בתדמרואה בנק ה,ךכ לרבעמ .ר"ויב"הצ
.רשפל האככ ןיטיונ מיונכי ס שלותםשמתמ הרעז למנסהיו ןויצ קשיחרלת עי להגולשעל

 
ןמוניטי ןוכסי של יפהשהח על וחודי.ד
וםי אן בהשיש ותעוד ה עלש בדגסהרולב יםיות מהיםחוויוד ותעוד הוםרספ בבתרוע מתהיה וצה הקברתובד
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ךסמ מרתמסג ב.ודעו ותיות מהותסקאע ,יםיות מהיםיוינ מ,חוור ותרזה אןוכג בנק הןיטיונ מ עלעהפש הו אייאלנצטופ
.ןיטונן המוכי לסיםעוג הניםיכזר מיםשאו ניםחוו מדיםונכיהס
 
היגטרטסא ןוכיס
 ליכל .א

תויעסק ותטמהחל יםעובהנ עמדמ או ןיטיונמ, הון, יםחוור על ותיידעתוה ותיחכוהנ ותכלשהה של ןוכיכס רוגדמ ןוכיהס
וינה זה סיכון. יםיוגולכנט או יםיכלכל, םייפענ יםיוינשל ובהתג רדעהמ או ותטהחל של תונא ילתב וםשיימ, ותיושג
םיעדי השגתל וחתופש ותיסקעה ותיטגרטאסה, יהבנקא ידהתאג של יםיטגרטאסה יםעדיה בין ותימהתא של ציהונקפ

.וםשייה ותכיוא ואל יםעדיב דהיעמל ווקצשה יםשאבמה, ואל

 תושיפהח וליהנו תומדיני  .ב
 :נםיה, יטגרטסהא ןוכיהס ולניה ותיינמד יעדי
יםעדיב דהיעמל ווקצהש יםעצאמה ;ותיהשנת ודהעבה ותיכנת: ןילב יםיטגרטאסה םיעדיה בין אמהתה חתטהב•
.תויטגרטאסה ותטההחל וםשיי (;בנקה של ןוהה ןוכנת תרסגבמ הון ישאבמ, ריתה בין)
:יטגרטאסה ןוכנהת ותשממבהת יםרעפ של קדםומ יוזיה רתשפאהמ ,יטגרטסהא ןוכיהס של רוטינ לתוכי•

םייוגולנכט, יםיכלכל, יםיפענ יםיוינש; ותיטגרטאס ותטהחל של ותנא ילתב וםשיי;ותיושג ותיעסק ותיכנת/ותטהחל
.יםירוטולרגו

 גיטרטהאס ןוכסיון הביאת  .ג
ויוהישג בנקה ותיביצ על לו ותילה ויהשעש יתטירהק עהפשהה בשל יטגרטאסה ןוכילס כהונמ ותלנובס בנקל
יכיתהל ילעפמ בנקה. ותיידתומ ותריזה של בוההג מהרב ינתיפאהמת יתעסק גיהטרטאס ץמאמ בנקה .יםיעסקה

.יםיגרח יםונכילס פהישחה צםצמל מנת על רהבק

 גיטרטסהא ןוכסיל יפהשהח על וחודי .ד
ךסממ רתגמסב .יםונשה  ההגנהיוו קךרו לאיטגרטאסה ןוכי לסחסי ביםחווי ד שלרהוסד טפתע מיימת קבנקב

.יטגרטאס הןוכי לסיםעוגהנ יםיכזר מיםשאו ניםחוו מדיםונכיהס
 
 ירוטלוגר ןוכיס

םיירוטולרגה יםיוינשה. ותונרחאה יםבשנ לםועוב רץבא ותירוטולרגה ותשירדה ותרבבהתג הוא ןוכיהס של ורומק
סיכון יםרוציו יתיננספה כתרעבמ ותיותרחוהת ותודאוה אי את יםרימגב ותירוטולרג ותרמופר וםשייו יםרואמה

את יםיביחמ וכן ותכנסה ןובדוא יתעסק ותילעפ על ותבלמג לתטה או עתימנ ותעצאמב ותרבל, בנקה ןווה ותכנסלה
הידעמ אי, כן וכמ. ותכבד( ותיונכימ ותעהשק ןוכג) ותעשקוה ותיולעל וםרלג יםולהעל עהמטוה וםשיי, ותכרעילה בנקה

תורבל, ותחולק של ותעיתב, יםיפכס יםצומיע ןובה, ותינקצלס וותא ףשוח בנקה על ותלחה ציהולרגוה וקחה ותראובה
בנקה של ויתדמבת עהילפג וכן בו רהשמ ישאונ ועל ינקאהב ידהתאג על יתילפל ותירחא לתטה, ותיוגיצי ותענובת

. גיהטרטאסה ןוכיוס ותיהצ סיכון, יטפשהמ ןוכיהסמ לקחכ בנקב הלומנ ירוטולרגה ןוכיהס. רויבבצ
כל ותילעפל חהנהמ וכק שתשממ, נקהב מקדם ותםא ותיהצ יכרע את, רתיה בין, נתעגמ נקהב של ותיהצ ותיינמד
יוווק ותונרקעה את והומת, טרפב ותירוטולרגה ותראוהה ולכלבמ עמידהוב ללכב ותיהצ יונכיס ולניהב בנקב יםרמוהג

וםשייל ותהנא יתתשת תייבנ ךרולצ בנקב יםונשה יםרמוהג של ותירחאה יחומות ותיוכסמה את מעגנתו ודהיס
םיחקופ מיםיטפשמ - יםירוטולרגה יםטיב הה.יםכיותהל יםנהלב רתםדוהס ותיהצ וםחתב בנקה על ותהחל ותובחה

יטפש המןוכי הסולניה לתויינ מדרתגמס בבנק ביטפשמה וץעייוה האם רת בחביטפשמ הךרעמ היע" יםוהלומנ
,יטפשמ הןוכי הס שלורוע ומיזויופי מ,ורוית לאיםכר הדאת רהימסד ותיינמד ה.ןוירוטרקיוהד נהלה ההייד  עלרתשומאה
םיפטוש יתטפשמ כהי ותמוץעי ן ומתיקהפסוב ציהולרג ב,היקחקב ותיוחפתהת הרח אףטוש מעקב ותעצאמ בותרבל

.ה אלותיוחתפהת  בסיסעל
חתוקול ילעל וינושצ ותירשפא ותעפשהל ותחסיימת הדועבה יתכנות יתטגרטאסה יתכנהת - יטגרטאסה טיבבה

.יםרואמה יםיוינשה את ןושבחב
תובלמג רקפ אהר חווידה פתובתק נקהב ותילעפ על עהפשה תובעל ותיותמה ותירוטולרג ותזמוי רדבב יםטרפל

.2020 לשנת נהלהוהה ןוירוטרקיהד חובד נקהב על יםהחל יםחדוימ יםוצילוא ינהתק, היקחק
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 יתביבס ןוכיס
,ותפירש י )נזקרהישי יתיאלנצטופ עהי לפגפהישח בןרושמק ותיו על בשלן הפסדה לןוכי הסוינ הייבת סבןוכיס
ןוכיהס  .ןכיפתובא יבהבהס ותכי אישאולנ ותעוג הנרבעמ ותראובה ןרושמק ותיולע  בשלןוה ב(ו"יכו ותונפטש

ןוכי ס,ותי צ,יולעפ תןוכי ס,וקש ןוכי ס,יראש אןוכי ס:ףיעק ו ארישי ןפו באיםטיב הרפמס בעהפש ה בעל הואייבתהסב
.ןיטיונמ
ייוינש ביםרושק היםרישי ים נזקןי בגבהם אתש לבנק השעל יםייבת סביםעמפג ותיועל מתוצאהכ - רהישי עהפשה
תוחפת הת,יבהוסב יםקל אותיינ מדילגב ותראו ה שלוץמאימ תוצאהכ רםיג להולהעל יפ כססדפ הו איםקלא
.וקשה ותפעד בהיםיוינשו יתוגולכנט
תועפש הות בעקבוהו ל שלינסינפ הוצב במעהר מהעונב לולהעל - יראש האיונכי ס עלןוכג - פהיעק עהפשה

תוול גדותוצא ה בשל,ותיטבנהרל ותייבת הסבןי הדותארו בהדהיעמ-י אות בעקבריתה ןי ב,יםקל אייוינשו ותייבתסב
ןכו ,יתיבת סבעהי פגבשל יתש להןית שנוה גב קנס בשלו איתיבת סבציהולרג ותשיר בדודעמ ליכד ותשרהנד
.ןיטיונ מןוכי סןוכג יםייבת סביםונכי בסיםרוש הקיםרח איםונכי ס שלותשממהת

ןוכי ס שלעהי מנו אוםלצמצ רהיחת ךו ת,יראש האןוכי ס עלש בדג,ייבת הסבןוכי הסוליהונ יולזיה ותולעפ בטוק נבנקה
חויתפ ליםרמו התיםפו/גיםטיקורפ ןוימבמ רב ךרע רואה בנק ה.עהי לפגיאלנצטופ  בהשיש יתיבת סבעהפשה מעובהנ
.דשתחתהמ גיהרנם האוחבת יםטיקורפ ןו מימןוכג ,ייבתסב
 
ןוכסי ןוביאתו תון, מדיניוכסיול היהנ
יכיותהל גיהוולודמת רהיגד המ,יראש האותיינמד רתגמס ביםייבת הסביםונכי הסולניה לטתרופמ ותיינ מדבנק ליימתק

תוחולק ליראש אן מתילגב ויותט החלרתמסג בןושבח בזאת ביא מבנק ה.יראשבא יםייבת סביםונכי סרוטילנ ודהעב
.ויותחולק  שליראש האןוכי סיאלנצטופ בחשב ומת,חדוי במוה גבייבת סבןוכי סיעלב רט מנ הואותם איםרזבמג

לוכל מרתגמס בןושבח בחתקנלו ותיטבנהרל יראש האותט החל עלעהיפשמ  אלהיםונכי לסחולק ה שלפהישחה
תויכשמוה יםיולעפ התיםונכי הסוליה נרתגמסב יםעוטמ מיםרישי יםי פיזיםונכי ס,ףנוסב  .יראשא ןמת עתב יםוליקשה

.יבהסב הותכי איינ בדבנק הידתעמ רחא רה בקיימת מתקיםונכי סולניה ליבהטח ב,ןכ ו כמ .תיעסק
s'IRK  שלט סעתיבקב ךרו הצנתיחלבו ,וותילעפול ו ליםיטבנהרל יםיותהמה יםייבת הסביםונכיהס רוית לאועלפ בנקה

.ו שליללכ הןוכין הסויאב תךו בת אלהיםונכי סותלבשתה ינתח בךו ת, אלהיםונכימס דחא כל לם(יירכז מןוכי סי)מדד
לכל בעמטו מ הואיכ וודא לנת מ על,ףושח  הואוי אליםייבת הסביםונכי הסרוטי נאת יבחרלה  פועלבנק ה,ןכ וכמ
ולניה ,ותיל הנזיונכי סולהי נ,וקש יונכי סולניה רתגמס ב,ה זללכוב .ו שליםונכיהס כתרעה יכילובתה וותילעפ ותרגמס

.ןיטיונ מיונכי סולניהו יםיולעפ תיםונכיס
.יםנוש ותילעפ יחומ בתיםיימ הקןוצי הקישיחרת לרעב מיונכי וסיםי פיזיםונכי סספתו הןחיב בנקה
.ייבת הסבןוכי לסחסיית בהיםיפיספצ ים ומדדיםעדי עתי קב שלךיבתהל  נמצאבנקה
 
םילדומ ןוכיס
  ןוכסית הרגדה
שו שימו איםיו שגודל מירצו ת עלססב בהתובלתקשה תוטהחל מותייל שלותכ להשלליאנצטופכ רדוג מודל המןוכיס

.בנק הןיטיונ במעהי פגו א,ותיות שגויעסק ותטלת החל קב,יפסכ פסד להילוב להולל עלוד מןוכי ס.ודל מירוצ בתיושג
 

ןוכסיול היהנו תומדיני
םיונש יםכל לתולכ רש אפהי מקיםודל מףויק תרתגמס רהי ומגדטתרפ המ(MRM )ודל מןוכי סולניה לותיינ מדבנקל

.ודל מיעויצ ביונכי סעתיומנ ודל במןוכ נ לאשו שימעתי מנ,ודל מןוכי סחתתפה רתםטשמ
 
ןוכסי ןוביאת
לש יםוליקש ךו תרשפ האכלכ ודל המןוכי ס אתרעזלמ  פועלבנקוה ךו נמו הנלוד מןוכי לסבנק ה שלןוכי הסןויאבת

רשא יםודל מןוכי סכתרעה לגיהוולודהמת יפ  עלדדתמ נבנק בןוכילס לתויב הס.ןוכיהס חתתפה ול מ אלותעל
יםודל מףויקלת יםכל הותוצא תותכי איפ ן עלכו ,יםודלן המי בןיומל הגיחסיול ןוכיות הסרו למקחסתיימת
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לומגת :10 קלח

 כללי
ןי תקי בנקאולניה אתרו להתאםובה ולתגמ העדתו תצ המלרחא ל,קבנ הןוירוטרקי דרשיא 2020 רבבמו נשודחב .1

A301 י בנקאידתאג בולגמ תותיינ מדרבדב( אהרוה ":ןלהל A130)",ותיינמד" :ןלהל )בנקה  שלולהתגמ ותיינ מדת א
םאת בהעהנקב ולגמ התותיינמד .7201 נתש ברהשושא בנק ה שלול התגמותיינמד  אתפהי החלרשא ,"(ולהתגמ

("יתוצתהקב ולהתגמ ותיינמד ":ןלהל) ע"מב ראלשי לןושרא הינלאומי הבבנק ה שליתוצת הקבול התגמותיינלמד
.יםריכלב נהמשת הולמהתג רבדב ותראו ה גםלתולכו

:ולגמתל הע םקחיהמפ םופיגחס לייתהמ עמיד
לו התגמעדתווכ  גםתשמשהמ ןוירוטרקי הדשל ןאזמו רתויקב עדתו  הואול התגמאשו נ עלחקפמ הירקיע הףוהג .2

ןיתק י בנקאוהל נאתרוולה A301 ראהולה  בהתאםםינ התיהויוכסמו ולהתגמ עדתו כברה .ל"(וגמ התדתעו ":ןלהל)
יבנ ,רו צן במריהש ,רנייזא עקבי ,ר(ו"י) ןלאאצ ןרק: נםי הולגמ התדתעו ירבח זה עדו למןוכ נ.ן"וירוטרקי"הד 301
.רתופ אריהו ןיצ נןחמנ ,ךרבטולא

ךרע מ אלהללכוב ול התגמשאו נ עלחויקפ לרש בקיםיד תפקבנק ביםפנוס יםפולג  גם,ול התגמותיינמד לבהתאם .3
.בנק ביםונכיל הסוניה קתמחלו שו האנישאבמ

שויב גךי הליווי לוםחת בושות' רוס גןי הדיכרוע דרש מ שליטפשמ וץעיי בורעז נןוירוטרקיוהד ולגמ התעדתו .4
.ול התגמותיינמד

יםירכזמ יםובדע התווצלקב תיפיספצ ותחסיי התהתרגמסב יתנהונ קבנ היובדע כל  עללהח ולגמ התותיינמד .5
.(A301 ראהו בהחנורת המכהגד)

וחוהדי תקופת סוףון לכנ םחרי אםייכזרם מבדיועו הרכיב שרההמ אישונ
ףו לסןוכ נרהיכ ברהשמ ישאונ A301 (17 אהרו בהםרתדכהג רהיכב רהשמ ישאונ 17 בנקב 1220  שנתףו לסןוכנ .6

הלהנה ירחב נםישא רהשמ ישאונ 3-ו נהלהה ירחב 4, (2020 נתש ביםרוטרקיד 10) יםרוטרקיד 10: (2020 שנת
.ם(יירכזמ יםובדע רתד מהגורגחווה יוציב קכםי הספ  נקבע עללםו תגמכלש יםנהל מנםישה)

ה.ראו בהטרופמכ יםירכזמ יםובדע רת הגדם עליונעה יםפנוס יםובדע ןיא .7
לוגמתת הויני מדתעביקב םייללכ םליוקשי
לוניה רתגמס עם םיי עקבוי יהבנק בולגמ התירדהס יכ חיטלהב רתםטשמ יםללכ ועב נקולגמ התותיינבמד .8

.יתוצת הקבול התגמותיינדמ להתאםוב ,בנק ה שלחווט הותכורא ותרטהמ עםו יםונכיהס
ולגמ התותיינ מד עלש בדג,ולגמ התותיינ מד אתםצאמ בןוירוטרקיוהד ול התגמעדתו  אתוחנשה יםוליקשה .9

תכורא ראיה בבנק ה שלגיהטרטאסוה ו שלודהעב היתכנ ת,קבנ הותרט מוםיד ק,רית הןי ב,נםי ה,רהשמ הישאולנ
,רשא הןי ב,חשבבהת ,יםיורא יםיצרמת רתייצ נק;ב ה שליתונרגא הותרב התו;של הרק הביבתסב רוולא חווט

.בנק ה שלןוכין הסואבילת רעב מיםונכי סחתילק וודדעי  לאשאלה  מנתק עלבנ ה שליםונכיל הסוניה ותיינבמד
הסדרי התגמול המשתנה העיקריים לכלל העובדים

:ןלהל )עתל עת מיםעב שנקיפכ יםיוציב קים הסכמיפ  עליםעסקו מלה( ההנהירחב טעמ)ל בנק ביםובדע ה,ללככ .10
יםיוציב הקיםההסכמ יפ  עליםעסקו המבנק היובדעל חסי בולגמ התותיינ במדרואמ ה.ם"(ייוציב הקיםכמההס"

.A301 אהרו בהרואמל  בהתאם,יםיוציב הקיםההסכמ ותראו להףופכ ,בנקב
תורגד מיפ  עלבנקה תשואת יעויצלב ם בהתאישנת קענבמ ויובדע  אתגמל מתנק הביכ עב נקולגמ התותיינבמד .11

 שלןו לה תשואהוינ הרש אףס י תנאותיימ בהתקיתותנ מנהמשת ולגמ ת הענקת.יםיוציב הקיםהסכמ בותעוהקב
.תוחפל %7.5

התשוא הרועיש לתאםה בענקב יםיוציב הקםיהסכמ החת תיםעסקוהמ יםובדע הללכ ליהשנת מענק היבתקצ .12
תורגד למאם בהתיימל מכסאהושת רועיש לעדו ף סינאכת עב שנקןו להאהוש התרועיש מ החל,בנק ה שלןולה

לש יםחנו במענקב יהשנת מענק היב תקצי"(שנתה מענק היב"תקצ :ןלהל )יםיוציב הקיםהסכמ בותעוהקב
הוה הגבגהר למד,יםיוציב הקים הסכמעהנקבש רהלתק עד ,בנק בובדע כל לעוצממ בישדוח הרכש הותכפלמ
.בנק העויצלב רהוש קהנמשתה ולהתגמ ך, הענקתכ ב.קבנ התשואת ותרגד במרותיב

ההלנהרי הבלח םיירקהעי תנהשהמ ולגמתרי ההסד
וםי סירדולהס עו הקבול לתגמיםעוג הניםללכ ,רית הןי ב,עתוב קול התגמותיינמד ,הנהל ההיר לחבעוג הנכלב .13

.נהלה ההירבח לשתנהל המו לתגמיםללכ וכן ,הנהל ההירבח  שלעסקהה
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 תולימ היעדי יםללוכ נהלה ההירבחל יםמענק וםשלת לףס הינא תיכ עתוב קולגמ התותיינמד 2021 משנת החל
 ישאר יהיה בנק היכ ענקב ולתגמ הותיינ מדרתסג במ,ןכ וכמ .יםובדע לי שנתקנע מוםותשל יםירוטולרג ןוה

 2 עד  שלללוכ ך בסיד"( מדיבכר )"יםיד מדיםונירטירק  עלססו המבי שנתמענק  )א(נהלה הירבח לקיענלה
 ףופכ ב,ותילעי החסיו ןו להתשואה הרועיש  בסיס עלענקב ופקי הרשאו ף הסיבתנא ותנה המ,תוישודח ותרוכשמ

 קענמ וםתשל בותנההמ ,יותכי אי שנתקענ מב()-ו ים;יותוכמ יםיותכיא PIK יוניבצ דהיעמל  גםולקחבו ,ותאמלהת
 תוי צ שליםונש יםוליקש וד יס עלעיקב ופקי הרשאו עצוממ ביחצו יתשדוח רתוכשמ  על יעלהלאש ,יםובדעל
 ונקעויש עת דוליקשב יםמענק הכל ך סיכ ענקב ,ףנוס ב.ןורגאל רומהות ותירוטולרג ותראוולה ותלתקנ ,יםוקחל

  גםללוכ יםמענק היבתקצ .נהלה ההרל חבש ותישודח ותרוכשמ 3 ו על יעל לאידחי נהלה הרבח למענק  שנתןיבג
 ךכ לביא ת אלהיםדדמ בעמידה יא .יתוצת הקבולגמ התותיינלמד  בהתאםאם הרתבח ותוצאלת אם בהתותאמהת

  .יחסי ןפו באךו נמיה יהמשתנה הול התגמיב תקציכ ו אשתנה מולגמ תיוענק שלא

 ינוול הגמתו ןוממזב ולגמת  
  .ןמזומ בענקו מבנק בנהמשתה ול התגמ,ללככ ,ול התגמותיינמד לבהתאם .14

 יתכנ תבנק ביימתק יתהיה ,(נהלה הרבח טע )למבנק היובדע  שליםיוציב הקםי להסכמתאם בה,זאת לצד 
 החסו ניפ על יטרו תיאיכלכל יווש לוד הצמול תגמירק ,נק הביובדע לוםטפאנ ותי אופצהענקת לכתשממת

 א ליםיוציב הקיםסכמהה יפ  על,ה זעדו למןוכנ .ןוממז בותלמוש ומבנק היעויצ בלע רקיע בסתבס ומתעהבשנק
 ותיופצמא לקח שויממ דמתהק רבדב יםרהסד וענקב רשכא ,וםטפאנ ותיאופצ  שלותפנוס ות מננקנהעות
 ,ובדעה ישתרפ עדומ לעד וםטפאנה ותי אופצרתתי  שלשוימ המפאת הק,יםובדע לרבע בווענקשה וםוטפאנה

 .וםטפאנה ותי אופצף חלע(ובהק רכשה מלקח והוו מהינשא )ירכש יבכר וםותשל
 

 תרוקביו קרהב ,םכוניסי וליהנב םקיוסעם הבדיועל רשקב ולגמת דריהס
 .רתויקוב רה בק,יםונכי סולניה ביםהעוסק יםובדע ליתפיספצ ותחסיי התחדתיי מול התגמותיינמד .15

 םיטלו המיםיד התפקתושירגו ותיבשח ביםשבחת המיםטרדטנ סיפ  עלעב נקרואמכ יםובדע  שלנהמשתה ולהתגמ 
 ותיעסקה ותוצא בתיםיותל וי יה לארואמכ ותידחי בםיובדע  שלו ארואמכ ותידחי של יםול התגמ.ו אלותינקצופ על
 .יםחקפ מו איםרק מב,יםרט מנ הםותםילעפ שאת יםיעסקה יםחומת השל

 לע יםל החלו התגמירד להסיםפופכ ,נהלה ההירט חבעלמ ,רתויקוב רה בק,יםונכי סלוניה ביםהעוסק יםובדע ,ללככ 
  .נהמשת הול לתגמעוגהנ כל בותרב ל,בנק היובדע ללכ
 ,האם רתבחב ומץשא ןונגנלמ התאםוב ,בנק ה שלםיונכי הסולניה לקתח מובילשבו ,ולגמ התותיינלמד בהתאם 

 תרויקוב רה בק,יםונכי סולניה ביםהעוסק יםובדעל יתודעיי ותחסיי התבנק ביםדובע הכתרע הןונגנ במיתנהנ
  .זה וםחת בודםולתפק ותיעסק ותידחיב

 בהשי; התנשענק ההמ מיוכ סתגדלאו ה תת הפחק;נעמת היסרפ :םספיונ םדריהס
 ךו תחהידי י( השנתקענמ הובהלג ףופכ)ב י השנתנקעהמ ום מתשללקח ויפ לרד הסעתובק ול התגמותיינמד .16

 לע לה ההנהיר לחבהמשתנ היבכר הוסביס  אתקתחזומ ,יםבתנא עמידה ביםחד הניםמענק הום תשליתיהתנ
 .םיש חליםעויצ בןי בגמההתא ותרבל ,A301 אהרו להבהתאם חווט כתור אייהרא ביםעויצב

 דובע ה שלעו הקבולתגמהמ %40  עלירכזמ ובדע לינתשה מענק הלהע  אםיכ ענקב ולגמ התותיינמד רתמסגב     
 רושי אעדו מרח לאךומ בסןוממז בו ללםושי מענק  שנתןיבג ירכזמה ובדעל לםושהמ מענקמה %50 מענק הבשנת

  .מענק ה שנתןי בגבנק ה שליםיפסכ הותחוהד
 םו "תשל:ןלהל )ותקבוע הים השנשו שלי פנ על,יםווש יםומ תשלשהו בשלרספייו חהידי ,י השנתנקעהממ %50 

 ודמוקי  לא,דיעבמ - ובדע יחסי וםי ס שלרהק במ.ולגמ התותיינמד בועב שנקים בתנאעמידה לףופכ ב.(חה"נד
   .ותרואמ הותראו להיםפופכ ותי להוכישמי והם ,ותהקודמ ים השנןי בגיםחד ניםלומשת

 קענמ היכוממס יתחפלה םישאר ,ולתגמ העדתו לצתהמ לףופכ ב,ןוירוטרקי הד,ולגמ התותיינמד ל בהתאםיכ ,ןיויצ .17
  .שם טרופ כמיםוליקש לאם בהת,הנהל ההירחב ליהשנת

 ירחב מי למלםוש יכ ררבית  אם,םלפיה , השבהילכל ולהתגמ ותיינ במדוענקב ,לה ההנהירבחל חסי ב,ףנוסב .18
 תוחו בדשדח מווצגהו יםעטו כמוררבשהת יםונ נתבסיס  עלעסקהוה ונהכה יתנא עם רשק בום תשלנהלההה

 זה מךו נמוםכ סהלהנ ההר לחבלםוש מותי להרואמ  היהיםונ הנת שלשדח מגתם הצרוולא ,בנק ה שליםיפהכס
 תוראוה ןישנ ,ולהתגמ ותיינ במד,ןכ וכמ .רואמכ ום תשלכל ,וישתר דעם ,בנק לנהלה ההרב חבישי ,ועלפ בלםושש

 ,יכזר מובדע להוענקש ול תגמיושב ןותימי בהתקרשא ותיבנס העתי קבזה ללכוב ,103A ראהו להאםבהת השבה
 .ההשב מרוטפ לרש בקותראווה השבה הותפותק ,ההשב הןונגנ מלתעפ הןפוא
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  אתילהחתכל יםרשו ק,םימענק הייבתקצ רבדב ליעל יםטרופמ היםרסד ההלצד ,ילעל יםטרופהמ יםעצאמה.19
.בנק היעויצלב עבדי בדיםמענק היפיק האמת התאת יםרשפא מף ואנק הביעויצלב יםמענק היפיקה

 קהעסם הוסי דריהס
 הי יה,שתנה מול תגמוהומה ה,יםיכזר מיםובדעל קהעס ההוםי סןי בגיםולגמ מהתלקח 301A, אהרו להבהתאם .20

 לש ותםיימ התקיבא ותנהי ,ותפסו נים שנשו לשלסרפיי  מהםלקחו ,ול התגמותיינ במדועב שנקיםעויצבב הותנמ
 .עבדי בדיםעויצלב אמהת היוננגנ מלתעפלה ןו נתיהיהו בנק בןויצ קעוריא
 

 לוגמתה ךליתהב ןובשבח םאיבומ םידיתעו םמיייק םכוניסי םבהש םכירהד רויאת
 ןונגנהמ כי קבנה אידו ול התגמןונגנ ומותיינ מדותייבטאפק רב בדיתהשנת ינהחבוה ולהתגמ ןונגנמ תעיקב תרגמסב .21

 ולניה תרגמס עם יקבע ,תרזפו מםיונכי סלתיט נודדעמ וינוא קבנה של ןוכיהס ןויאבת עם דחא בקנה הולע עבשנק

 םי המדדעתיקב עתב ןוחשבב וובא הגם םיונשה ןוכיהס ימדד .בנקה של חווטה תוכורא תורטהמ םעו יםונכיהס

 ,לו התגמותיינ למדאםבהת .ןוירוטרקיוהד ולהתגמ דתעו י"ע ורשושא יפכ ,1202 שנת ןיבג הלההנה ירבחל םייותהכמ
 אנמצ אל  .ילעל 13 ףיעסב רואמכ יםירוטולרג ןו הותימ הליעדי וינה יםנקעהמ  שליד המדיבכרה קתו לחלףס יתנא

 לש ןוכיהס ןויאבת עם דחא הבקנ הולע הנישא יםונכיס לתיטנ תובעקב בנקה של ןוכיהס ליפורפב יםיוינש וחל כי גם
.רואמכ יםונכיס לתיטנ או יגהרח יעוריא תורייצל ורמג לא בנקב לוהתגמ ןונגנומ ותיינמד ,בנקה

 תנהשהמ ולגמתע לובקול הגמתין הב היחס ל;וגמתוה ןוכסי מדדי הןביש רשקה
 קבנ ה שלןוכי הסןואבת עם חדא נה בקולהע ענקבש ןונגנ המיכ קבנ הוודא מולגמ התןונגנ מעתיקב רתגמסב .22

  .בנק ה שלחווטה ותכורא ותרטם המעו יםונכיהס ולניה רתגמס עם י עקב,יםרזופ מיםונכי סלתיט נודדע מוינוא
 יפל יםמענקה  שלידהמד יבכר הםו לתשלףס י תנא:יםירקיע יםבנו מרפס במולגמ הת עליםעיפשמ ןוכי הסימדד .23

 1 ובדר יעצמ ןו הותמי הלחסי ים;ירוטולרג הןו הותלימ היחסי בעמידה יםללוכ לה הנהירבח לול התגמותיינמד
 תויינ מדיפ ל(KPI's )יםיות הכמים המדדעתי קבעת בןוחשב ביםובא מןוכי סי מדדד;י המדיבכר הףקי ה עלעיפשמ

 הידעמ בותנה מיםנקעמ ה שלידהמד יבכר הוםתשל יד; המדיבכרה ףקיה  עליםעיפשמו נהלההה ירחב לולהתגמ
 ים;ירוטולרג ןו הותלימ היחסי ביתותנ מיתח נדמענק  מנתום תשל;יםיטונורל ותילעי חסיו ןו לה תשואהרועישב

 אהרו היפ למשתנה לוכתגמ שבחנ העסקה ההוםי סןי בגחהד נול תגמאמת התןפו אם על גיםעיפש מןוכיי הסומדד
301A. 

 קבנ ה שלןו ההותעלול יםיכנעדה יםונכי לס הםף איםאמות מנק הבשל 1 ובדר יצמע ןו החסיו ןו להתשואה היעדי
 י מדעתב הנק,בנק ה שלית השנתודהעב היתכנלת ןכו ןוכיבס ןוכי בסטהי של שלםירטרמפ ליוטי בלתת  מנתעל

 הדועב הותיכנ תיכ ,עםטוי .קבנ הלש יכנעד הןוכיהס ןולתאב התאם ב,רית הןי ב,ןוירוטרקיהד ייד  עלשנה
 לע ולטי לןכו מבנקה רש א,יםונש היהםוג לס,יםונכי הסףיק להלב יםש ב,רית הןי ב,ותבנ נבנק ה שלותיהשנת

 םיילוב מו שלותח נדות מנ להענקתיםוהתנא A301 אהרו לה בהתאםשר הנדכלכ ,נהשת המול התגמסתירפ .ועצמ
 ת השגיכרולצ יםונכי סלתיטלנ ציהיבטו המ אתיםצמ מצמךכוב ןזמ בקחורמ עדובמ  בפועלולגמ התלקח קתענלה

, ןו לה תשואהןי בולגמ התותיינ במדובילש ה.ךור אחווט ליםעויצלב פהישא יםחיטומב ייד המןזמ החווט במענק
 םייצרמ תרוצי  הוא.קבנ הותרט מוםידלק ביא המולגמ תרוצי היורא ובילש והו מהןו הותלימהו ותילעי החסי

 שויבבג ועייס, יםונכיסה ולניה ירמוג כי, ןיויצ .בנק הלש יםונכי הסולניה ותיינמד  עלרהישמ ךו תחדא צד מיםיורא
 ידעי עם יםיעקב ולמהתג יוננגנמ רתגמסב שושימ שהענ בהם יםהמדד כי חיטבלה מנת על, ולהתגמ יוננגנמ

 ושתנה לא יםהמדד יוגוס ותמה. יםייבטאפק ולהתגמ יוננגנמ יםחיטמב ךכוב בנקה של יםונכיהס ולניה ותיינמד
  .ונהרחאה נהשה ךבמהל

 :לםווה רי סבסחי וינ ה,ולגמ התותיינ למדתאם בה,עו הקבול התגמןילב ירבמה משתנה הולגמ התןי בחסיה .24
 רבע מיםונכי סחתילק וודדעי  שלאךכ ,ןמאוז יםיצרמ תבנה מרתייצ בעתיימס הנהמשת היבכר לרהתק עהנקב •

  .בנק ה שלןוכין הסולתאב
 . שנה ותהבא עו הקבולגמהת ךמס %40 לה עלעי  לאנהלה הרבחל ירבמ הנהמשת הולהתגמ סך •
 רבח של ותישדוח ותרוכשמ 5 של סך על היעל לא הל הנהרבחל יהשנת מענקה וםכס כי עתובק ולגמהת ותיינמד •

 .עוהקב ולגמהת ובתטל רותי ודע טהומ רשא חסי ירק, הנהלהה
 לוהתגמ ירדהס" ףיעבס טרופכמ ולהתגמ ותיינבמד ותרקת וענקב יםירכזמה יםובדעה של משתנהה ולהתגמ ןייענל •

 .ילעל" יםירכזמ יםובדעל יםירקיעה
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 םייידת מנםי הנהלה ההירבח לנהמשת הול התגמיבכר לעו הקבול התגמיבכר ןי ביםרואמ היםירבמ היםחסיה •
 וותיביצ לע רושמ לךרו הצןיוב ןייטלהצ נהלה ההירבח ת אדדוע לךרו הצןי ביוראכ יםאזנ ומ,בנק העתד ליםוזנמאו

  .ןוזמא ןוכי סןויאב ת ועלבנק השל
 םיחסימה יותעשמ מןפו באךו נמבנק בנהמשת הול לתגמעו הקבול התגמןי בחסיה ,ןלהל ותרא לןית שניפכ ,בפועל •

 . A130 ראהו בהועב שנקיםירבמה
 
 רהיכ ברהשמ ישאולנ ותטב הרכש רקפ ראה ,רהיכב רהש מישאולנו ןייענ י לבעליםולהתגמ רבדב יםפסו ניםטרפל

 .1220 שנת לבנק ה שליםיפסכה ותחובד
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 (REM1) חווידה תשנ ךלהמב קנעושהל ומגת -1ה לבט
 

 םאחרי םיירכזמ םדיעוב הבכיר שרהמ שאינו ( ש"חיוניל )מילתגמו הםסכו

 1202 מברדצב 31  

     ע קבולתגמו
 3 12 םיובדע רפסמ

 1.9 5.0  עו קבול תגמךס

 1.5 4.1 ןמזומ ססו מב:זהמ     

0.4  0.8 תורחא ותרו צ:זהמ     
 התנל משגמות

 3 4 םיובדע רפסמ  

0.3  0.4  שתנה מול תגמךס
 0.3 0.4 ןמזומ ססו מב:זהמ     

 -    -                                 חהד נ:זהמ     

 2.2 5.4 ל גמותך ס

 
 
 םיר אחםייכזרמ םבדיוע הרכיב שרהשאי מונ (ש"ח יונייל)מ ולגמתם הוכס
 0022 רבצמבד 31  

     עובק ולגמת
 4 11 םיובדע רפסמ
 2.1 4.4  עו קבול תגמךס

 1.7 3.5 ןמזומ ססו מב:זהמ     
 0.5 0.9 תורחא ותרו צ:זהמ     
 השתנ מולתגמ

 4 4 םיובדע רפסמ  
 0.1 0.5  שתנה מול תגמךס

 0.1 0.5 ןמזומ ססו מב:זהמ     
 -    -                                 חהד נ:זהמ     

 2.2 4.9  ול תגמךס
 

 
 ) REM2)ם ידיוחמם ימולשת -2ה לבט

 .צאוי הבנק ה"לכ למנשהירפ ייויצפ וולמש חווי הדבשנת
 

 

 םדיחו מימיםלותש

 התימחה  בעתיםקנמע   םיחטובם מיוסנוב

 "כהס םיובד עמספר "כהס םיובד עמספר "כהס םיובד עמספר

 1202בר מצדב 31  

 - -  -  -  -  - הריכ ברהשמ ישאונ

 

 םיחדוי מיםלומשת
 החתימהעת בים נקמע   םחיטבמוים נוסבו

 "כהס םבדיומספר ע כ"סה םבדיומספר ע כ"סה םבדיומספר ע

 2020 רבבדצמ 31  

 - -  -  -  -  - הריכב רהשמ ישאונ
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 ) REM3)ה  נדחלומתג -3ה לבט
 

 

 

 לוגמתו נדחה ולגמת
( Retained) קוחזמ

 (ש"ח יונייל)מ

 םוכהס
 ללוכה
 םרטש
 של םולש
 תורתי

 ולגמתה
 הנדחה

 םוכהס :המז
 םרטש ללוכה
 תורתשל י םולש
 נדחהול הגמתה
 קוחזהמ ולגמתוה

תותאמלה שוףשח
תושרו מפ,בדיעבד
 תועתמשו/או מ

 
 

 ללוכם הוכהס
 ןוקתישל ה

 עצובש
 שנהך ההלבמ

 תותאמקב הע
 תושרומפ
 דבעבדי

 ללוכם הוכהס
 ןוקתישל ה

ךהלבמ עצובש
 בקע שנהה
 תותאמה
 תועתמשמ

 דבעבדי

 

 םוכהס
 של ללוכה
 ולגמתה
 נדחהה
 םולשש
(paid out )
 תנשב

 וחוהדי

 
 1022 רבצמבד 31

 םאחרי םיירכזמ םדיעוב

 - - - 0.2 0.2 ןוממז     
 - - - 0.2 0.2 סה"כ

 

 

 

 וחזקממול תגל נדחה ומותג
(Retained ))מיליוני ש"ח( 

 כוללהם סכוה
 םשולם טרש

 תתרושל י
מול תגה

 החהנד

כולל הם סכוהה: מז
 שלם שולם טרש
מול תגה תתרוי

מול תגההנדחה ו
שוף חשזק חמוה
ת בדיעבד, מואתהל

או ת ו/שומפור
 תמעותשמ

 שלכולל הם סכוה
ע וצבשתיקון ה
ב עקה שנהך הלמב
ת שומפורת מואתה
 דבדיעב

 כוללהם סכוה
תיקון השל 

לךהמבע וצבש
ב עקה שנה
 תמואתה
ת מעותשמ
 דבדיעב

 
 כוללהם סכוה

מול תגהשל 
ה חהנד

 paid )םשולש
out )ת שנב
 וחהדיו

 
 2020בר מצדב 31

 םחריים אמרכזיים דבעו
 0.3 )0.1( - 0.2 0.2 ןמזומ     

 0.3 )0.1( - 0.2 0.2 כ"סה
 
 
 
 

  
 
 
 
ירידאי צבנ

יוןקטורהדיר"ר יו
לטטייל אבריג 

 כלליהלנמ
גלן סדורו  

אשיים רנכוסיהל נמ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2202, סרמב 3 :טרנטינ באטרופמ היםונכיוח הס דרושי אךירתא
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 תופסות
 םייחוקיפ םימוכס ןיבל םייפסכה תוחודה ןיב םירשק - 'א תפסות
 
 םייפסכה תוחודה יופימו יחוקיפה דוחיאה סיסב ןיבו יאנובשחה דוחיאה סיסב ןיב םילדבה
 (1LI) תויחוקיפ ןוכיס תוירוגטקל םאתהב
 

 

 2021 צמברבד 31

 ת כפיניוזיתרות מא
 חות בדוחושדוו

 ורסמושפם הכספיי
 בסיסאם לבהת
 יחקויחוד הפהאי

 פיםכפו
כוןגרת סילמס

 יאשרא
 

 פיםכפו
 גרתלמס

 שראיאסיכון 
 ידגנ דצשל 

 פיםכפו
 גרתלמס

 חגואי

 פיםכפו
 גרתלמס

 קשוסיכון 

 יםלא כפופ
 הוןשות לדרי

 יםאו כפופ
 סבסימניכוי ל

 ןההו
       םינכס
ת נום ופיקדומנימזו

 - - - - 3,634.2 3,634.2 םבנקיב

 - - - - 742.7 742.7 רך עתיירונ

 - - - - 5,641.2 5,641.2 רבוציאי לשרא
 סדיהפה לשהפר

 (57.1) - - - (9.1) (66.2) יאשרא

 (57.1) - - - 5,632.1 5,575.0 וטבור, נציאי לשרא

 - - - - 763.3 763.3 השלממאי לשרא
ת ברוחבת שקעוה

 - - - -  -                -                      תמוחזקו

 - - - - 24.1 24.1 דציום וייניבנ

 םשייחמותי בלם כסינ
 - - - -  -                -                      ןיטמוניו

 םשיריין מכסים בגנכ
 - - - 1.0  -               1.0 םנגזרי

 61.7 - - - 33.0 94.7 םחריאם כסינ

 4.6 - - 1.0 10,772.3 10,835.0 םיסכ נךס

       תויובייתחה

 9,025.1 - - -  -               9,025.1 רבוציהת פיקדונו

 431.1 - - -  -               431.1 םבנקימת פיקדונו

 בגיןת ויובחייתה
 - - - 4.1  -               4.1  ם נגזריםשירימכ

 ביתחוב וכת איגרו
 - - - -  -                -                      םחי נדתויובחייתה

 488.7 - - -  -               488.7 תחרואת ויובחייתה

 9,944.9 - - 4.1  -               9,949.0 תויובייתחה ךס
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 2020בר מצדב 31

 ת כפיניוזיתרות מא
 חות בדוחושדוו

 ורסמושפם הכספיי
 בסיסאם לבהת
 יחקויחוד הפהאי

 פיםכפו
 כוןגרת סילמס

 יאשרא

 פיםכפו
 גרתלמס

 שראיאסיכון 
 ידגנ דצשל 

 פיםכפו
 גרתלמס

 חגואי

 פיםכפו
 גרתלמס

 קשוסיכון 

 יםלא כפופ
 הוןשות לדרי

 יםאו כפופ
 סבסימניכוי ל

 ןההו
       םנכסי

ת נום ופיקדומנימזו
 - - - - 3,815.8 3,815.8 םבנקיב
 - - - - 625.3 625.3 רך עתיירונ
 - - - - 5,237.8 5,237.8 רבוציאי לשרא

 סדיהפה לשהפר
 (60.9) - - - (11.7) (72.6) יאשרא

 (60.9) - - - 5,226.1 5,165.2 וטבור, נציאי לשרא
 - - - - 620.6 620.6 השלממאי לשרא
ת ברוחבת שקעוה

 - - - - - - תמוחזקו
 - - - - 29.2 29.2 דציום וייניבנ
 םשייחמותי בלם כסינ
 - - - - - - ןיטמוניו

 םשיריין מכסים בגנכ
 - - - 0.4 - 0.4 םנגזרי

 58.2 - - - 34.1 92.3 םחריאם כסינ

 58.2 - - 0.4 10,290.2 10,348.8 םכסיך נס

       תויובחייתה
 8,612.4 - - - - 8,612.4 רבוציהת פיקדונו
 252.3 - - - - 252.3 םבנקימת פיקדונו

 בגיןת ויובחייתה
 - - - 7.3 - 7.3 ם נגזריםשירימכ

 ביתחוב וכת איגרו
 - - - - - - םחי נדתויובחייתה
 672.5 - - - - 672.5 תחרואת ויובחייתה

 9,537.2 - - 7.3 - 9,544.5 תויובחייתהך ס
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(2CC2 נספחלפי) וחייק הפון ההיבירכ ומאזן הין בשרהק

    
ייבכר ליתהפנ 31.12.2020 .202112.31  

יחויקפ הןוהה
יםלקש ינוילימ

םישחד
יםקלשני יליומ

םחדשי

םיכסנ
 

 

 

 

 
3,634.23,815.85םנקיבבנות קדוים ופינזוממ

742.7625.3ךערנירות 
5,641.25,237.8רבואי לצישרא
(72.6)(66.2)*אירשאסדי הפה לשפרה

2נכללת ברובד האי שראסדי הפה לשפרהה ז מ* 
 )מאזני(

(57.1)(60.9)6
הוןנכללת בא שלאי שראסדי הפה לשפרהה ז מ*

 הפיקוחי
(9.1) (11.7)

5,575.05,165.2נטוציבור אי לשרא
763.3620.6השלאי לממשרא
24.129.2וציודים נניב
1.00.4םזריגנים כשירגין מם בסיכנ
94.792.3*יםאחרים סכנ

 
3334.17הנדחס ס מכנה זמ*
61.734.1יםספנוים אחרים סכנה זמ*
10,835.010,348.8םסיכנהכל ך ס

ןווה ותיובייחהת
  

9025.18612.4יבורהצנות קדופי
431.1252.3םנקינות מבקדופי

7.3 4.1 םזריגנים כשירגין מבבויות ייהתח
 

-עצמיה אישראהכון סיגין : בהזמ* (****)- (****)4
488.7672.5תאחרו יותבוייהתח

)חוץ  2נכללת ברובד האי שראסדי הפה לשפרהה ז מ* 
6 3.3 2.3 ני(זאמ

9,949.09,544.5תויויבהתחיכל ך ס
804.3 886.0 *קנהבניות עלי מס לבהמיוחהון 

 
1 17.0 17.0 גילות ניות ר מעלה גילות ופרמיניות רהון מה: זמ*

867.7786.02םעודפיה: זמ**
ים פופכהים דובעזכויות קן ים תדפעוה: ז מ   ***

(11.3) (12.5)   מעבראותהורל
יםפופכהים דובעזכויות קן ים תדפעוה: ז מ   ***

2 -   -יקוחיהפהון נכללו בא שלעבר אות מהורל

3 (9.0) (9.0) אחר מצטברכולל  רווח :הזמ**
ים עובדיותכוזחר מצטבר אכולל  רווח :הז מ  *** 

2.72.7  מעבראותהורף לכפוה
ים עובדיותכוזחר מצטבר אכולל  רווח :הז מ  *** 

3 -        -יקוחהפיהון בכלל נא שלעבר אות מהורף לכפוה

ים  עובדיותכוזחר מצטבר אכולל  רווח :הז מ ***  
3 (3.6) (2.1) תעלוייהתהנית כאמות לתהתכולל ה

0.70.73הוןנות קרה: זמ**
9.6 9.6  **םאחריים ניהוים כשירה: מז מ*

 םכפופיקוחי והון פייבי ככרים כשירנם איה: ז מ**    
5 1.9 1.0 ר מעבאותהורל

886.0804.3הוןהכל ך ס
10,835.010,348.8ןהוהויות ויבהתחיהכול הך ס

 טיפול מיוחד בתיאום עם המפקח על הבנקים בקשר עם אופציית המכר שניתנה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.(1)
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םייספ הכדוחותב יותנמאז ה היתרותין לבקוחית הפי החשיפה סכומיין בםלידלהב םייקרי העהמקורות
(LI1) 

2021בר מצדב 31

םהחלה עליש פריטים

כסה" 
רתגמס

 ןוכיס
יראשא

רתגמס
חויגא

 ןוכי סרתגמס
 צד שליראשא

ינגד

 רתגמס
קוש סיכון

םבהתא כסיםנ הית שלנמאזיתרה הם הסכו 1
גילוי נתמתכוי )על פ חקופיחוד ה האיבסיסל

LII)
10,835.010,834.0-1.0-

יותבוהתחיי השל יתנמאזיתרה הם הסכו 2
)על פי חקויחוד הפהאיבסיס אם לבהת
(LII גילוי נתמתכו

(4.1) - - (4.1) -

- (3.1) - 10,834.0 10,830.9 יחויקפהחוד יס האיבס טו לפינ ללסכום כו 3
- - - 532.3 532.3 םייאזנמ-וץחים כומס 4
 זוז,קיכללי הב דליםבהים מנגרמשם דליבה 5

- 6.0 - - 6.0 2 שורהב כללונ ברכשט לאלה פר

- - - (57.1) (57.1) תושרפמהם נגרמים הדליבה 6
- - - (19.0) (19.0) תורחאהתאמות  7
תטרולמבון שחב באיםו שמשיפהחסכומי ה 8
-11,293.111,290.3-2.9תויחויקפ

2020 רבבדצמ 31

םהעליחלה ש פריטים

כסה" 
רתגמס

 ןוכיס
יראשא

רתגמס
חויגא

 ןוכי סרתגמס
 צד שליראשא

ינגד

 רתגמס
קוש סיכון

םבהתא כסיםנ הית שלנמאזיתרה הם הסכו 1
גילוי נתמתכוי )על פ חקופיחוד ה האיבסיסל

LII)
10,348.810,348.0-0.4-

 יותבוהתחיי הית שלנמאזיתרה הם הסכו 2
נתומתכ פי על) חקויחוד הפהאיבסיס אם לבהת
(LII גילוי

(7.3) - - (7.3) -

- (6.9) - 10,348.0 10,341.1 יחויקפהחוד יס האיבס טו לפינ ללסכום כו 3
- - - 597.6 597.6 םייאזנמ-וץחים כומס 4
 זוז,קיכללי הב דליםבהים מנגרמשם דליבה 5

- 9.7 - - 9.7 2 שורהב כללונ ברכשט לאלה פר

- - - (60.9) (60.9) תושרפמהם נגרמים הדליבה 6
- - - (2.8) (2.8) תורחאהתאמות  7
תטרולמבון שחב באיםו שמשיפהחסכומי ה 8
-2.8- 10,884.710,881.9תויחויקפ

תחיוקיפה הפיחשהי סכומ לתאיונבשחה הפיחשה ומיכסן לים בידבהלת הרובה
 הבלט בו מוזגוב' א' תוודעמ ,ךכ ל בהתאם.יחויקפ הודחי האובסיס יונאחשב הודחי הא בסיסןי ביםבדל הןי אבנקל

LI1 .
 יםרחסנ נםישאו, םירחסנ יםרישכלמ יםלקחמת יםרזהנג יםינסינפה יםרישכהמ (ירגזנ OTC.)
 רפמס יםיימק רשכא. ירקיעה וקשב ענקבש וקש שווי יפל וכרעוה ילעפ וקש להם שיש יםרנגז יםייננספ יםרישכמ

.רותיב עילפה וקשה יפל תהשענ כהרעהה, רישכהמ רחנס בהם יםוקוש
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 וותילעפב בנקה את םישמשמה יםודלמ יפל וכרעוה ילעפ וקשב יםרחסנ נםישא יםרזנג יםייננספ יםרישכמ 
: מאוגלד( ב"וכיו יראשא סיכון, וקש סיכון) ייננספה רישכבמ יםלומהג יםונכיהס את ןוחשבב יםחקווהל וטפתשה
  .קושה יתרבב ןווהמה יידתע ןמזומ יםרתז של יחכונ ךרע

 תלוי ילתב יםריחמ ותאימ עבצמת, יםודלמ ותעצאמב יםנמדדה יםרזנג יםייננספ יםרישכלמ.  

דוח הסיכונים המפורט לשנת 2021

 

 
 




