
הדעה   לעיתונות     15 במרץ 2020  הו

גידול של 18% ברווח הנקי בשנת 2019 ל-865 מיליון ש"ח 

התשואה להון - 10.5% 

גידול של 34.5% ברווח הנקי ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 

 ל- 222 מיליון ש"ח. התשואה להון- 10.8% 

הכנסות הריבית נטו  גדלו בשנת 2019 ב -4.7% בהשוואה לשנת 2018  

 והסתכמו ב- 2,602 מיליון ש"ח 

הבנק ממשיך להתייעל: ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו ב-5.9% 

יחס היעילות השתפר ל-64.4% 

האשראי לציבור גדל ב-4.3% ל-87,899 מיליון ש"ח 

פקדונות הציבור גדלו ב-7.5% ל-120,052 מיליון ש"ח 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון-10.81% 



 
 

ריווחיות  
 

שנת רווחי שיא לבינלאומי: הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל בשנת 2019 ב-18% והסתכם ב-865 מיליון 

ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 10.5%. ברבעון הרביעי גדל הרווח הנקי ב- 34.5% בהשוואה לרבעון המקביל 

אשתקד והסתכם ב-222 מיליון ש"ח. התשואה להון ברבעון הרביעי - 10.8%. 

 

צמיחה 
 

הכנסות הריבית נטו  גדלו ב-4.7% בהשוואה לשנת 2018  והסתכמו ב- 2,602 מיליון ש"ח, גידול שנובע  בעיקר 

מעלייה בהיקפי הפעילות.  

צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור  גדלו 

בשיעור של 7.5% ל- 120,052 מיליון ש"ח. תיק האשראי נטו צמח בשיעור של 4.3% בשנת 2019 ביחס לתקופה 

המקבילה אשתקד והסתכם ב-31 בדצמבר 2019 ב- 87,899 מיליון ש"ח. הצמיחה מאופיינת בהמשך פיזור 

האשראי וניכרת במגזר הלקוחות הפרטיים  שצמח בשיעור של 4.6%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים שצמחו 

בשיעור של 3.2%  והעסקים הקטנים שצמחו ב-3.3%. צמיחת תיק האשראי נעשית תוך שמירה על רמת סיכון 

מידתית: שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור עמד בשנת 2019 על 0.16% לעומת 0.20% 

בשנת 2018.   

 
 
 

התייעלות 
 

הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-64.4% בהשוואה ל-68.4% 

בשנת 2018.  

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2019 ב-2,654 מיליון ש"ח, ירידה של 5.9% ביחס לשנת 2018. 

הירידה בהוצאות היא תוצאה של מהלכי התייעלות שהבנק מיישם והיא ניכרת בכל סעיפי ההוצאות בכלל זה 

משכורות והוצאות נלוות ירדו בשיעור של 5.6% והוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד שירדו בשיעור של 6.1%.  

מגמת ההתייעלות ניכרת  בירידה במצבת המשרות שירדה בשנת 2019 בשעור של כ-5% וכן בירידה בשטחי נדל"ן  

בשנת 2019 בשיעור של  כ- 4% .   

 
 

איתנות פיננסית 
 

נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח ב-5.9% (475 מיליון ש"ח) והסתכם ב-8,568  

מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  עלה ל- 10.81% לעומת 10.51% ב-31 בדצמבר 2018,  ויחס ההון הכולל עלה  

ל- 13.70%. 

בשנת 2019 חילק הבנק דיבידנד בסך של  410 מיליון ש"ח ותשואת הדיבידנד הגיעה ל-4.5%.  

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד נוספת  בגין 2019 בסך של 125 מיליון ש"ח. 
 
 
 



 

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה כי: " תוצאות קבוצת הבינלאומי לשנת 2019 משלבות את 

שלוש המגמות המאפיינות את הבנק בשנים האחרונות: צמיחה בפעילות, התייעלות משמעותית ושמירה על סיכון 

מידתי ואיתנות פיננסית.  

 

 

כפועל יוצא מביצועי הבנק ואיתנותו העלו ב-2019 חברות הדרוג כולן (מדרוג ומעלות המקומיות ומודיס' 

הבינלאומית)  את דרוג הבנק לדרוג של צמרת המערכת הבנקאית בישראל.  

 

בסוף 2019 אישר הבנק תכנית אסטרטגית חדשה לשנים הקרובות שמהווה המשך ישיר לאסטרטגיה תאגידית 

קודמת שביצועה הושלם זה מכבר בהצלחה . כמו כן, גובשה השנה אסטרטגיית תשתיות המיחשוב בנוסף 

לאסטרטגיית הדיגיטל של הבנק שגובשה כבר ב- 2018. תכניות אסטרטגיות אלה מטרתן להצעיד את הבנק 

קדימה בתנאי התחרות המשתנים במגזר הפיננסי והבנקאי מתוך ראיה עתידית של עולם הבנקאות, באופן 

שיאפשר המשך צמיחה ושימור תחומי המובילות. העקרונות שעוברים כחוט השני בתכניות האסטרטגיות של 

הבנק  הם מיקוד בצרכי לקוח, אימוץ חדשנות, והמשך תהליכי התייעלות .  

 

קבוצת הבינלאומי ממשיכה במהלכי התייעלות עיקביים בהתאם למתווה האסטרטגי, במטרה להמשיך במגמת 

השיפור במבנה ההוצאות וביחס היעילות של הקבוצה.  

 

הצלחתו של הבנק במיקוד בצרכי הלקוחות, תוך שילוב של רמת שרות גבוהה, מקצועיות ודיגיטציה, מקבלת 

ביטוי בהובלה של הבנק בתוצאות סקרי לקוחות.  ביו היתר בסקר בנק ישראל שפורסם לאחרונה וכלל את 

המערכת הבנקאית כולה, הגיע הבינלאומי למקום הראשון בשביעות רצון הלקוחות מאתר האינטרנט של הבנק 

וכן מהאפלקציה של הבנק. כמו כן הבנק בלט  גם בשביעות הרצון מהשרות בסניפים ".  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים 
 

           
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   יחסים פיננסיים עיקריים 

 2015 2016 2017 2018 2019        
באחוזים            

   מדדי ביצוע עיקריים   

   

 

6.5%  7.2%  9.1% 9.3% 10.5%    תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון 
0.37%  0.41%  0.52% 0.54% 0.63%    תשואה לנכסים ממוצעים 
9.81% 10.09% 10.38% 10.51% 10.81%       יחס הון עצמי רובד 1
5.43%  5.52%  5.50% 5.76% 5.81%    יחס המינוף 
104%  123%  123% 122% 128%    יחס כיסוי הנזילות 
 2.9%  2.9%  2.9%  3.1% 3.0%  יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים 
 1.6%  1.7%  1.8%  1.8% 1.9%  יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים 
 1.1%  1.0%  1.0%  1.0% 0.9%  יחס עמלות לנכסים ממוצעים 
77.6% 73.5% 69.5% 68.4% 64.4%       יחס יעילות

      
     מדדי איכות אשראי עיקריים 

1.12% 1.08% 1.03% 1.02% 1.05%      שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור 
שיעור חובות פגומים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי 

1.36% 1.02% 0.92% 0.83% 1.08%      לציבור 
 108%  147%  155%  186% 131%  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום 
0.15% 0.09% 0.18% 0.16% 0.10%      שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור 

 0.03%   0.10%   0.15%   0.20%  0.16%  שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור 
 

           
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד 

 2015 2016 2017 2018 2019        
במיליוני ש"ח            

 446 521 678 733  865     רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

     

1,953  2,169  2,302 2,486  2,602    הכנסות רבית, נטו 
18 80 121 166  138       הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,541  1,480  1,450 1,637  1,520    הכנסות שאינן מרבית 
1,378  1,300  1,305 1,325  1,286 עמלות  מזה:       
2,710 2,683 2,607 2,819  2,654       הוצאות תפעוליות ואחרות
1,589 1,581 1,579 1,696  1,601 מזה: משכורות והוצאות נלוות        

 27  57  16  35 48 הוצאות סילוק      
4.45 5.19 6.76 7.31  8.62      רווח נקי בסיסי למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח) 

 
           

ליום 31 בדצמבר   נתונים עיקרים מהמאזן 
 2015 2016 2017 2018 2019        
במיליוני ש"ח            

 125,476 127,907 135,717 134,120 141,110     סך כל הנכסים 

     

30,727  29,150  39,186 31,303 37,530 מזה: מזומנים ופקדונות בבנקים      
16,439 15,776 10,238 12,595 10,995 ניירות ערך          
72,555  77,328  80,378 84,292 87,899 אשראי לציבור, נטו        

117,813  119,973  127,333 125,707 132,186    סך כל ההתחייבויות 
 103,262  105,817  113,511  111,697 120,052 מזה: פקדונות הציבור    

1,565 755 1,133 1,150 1,137 פקדונות מבנקים          
5,862 5,801 5,249 4,989 3,674 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים          
7,073 7,321 7,756 8,093 8,568      הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 

 
           

2015 2016 2017 2018 2019       נתונים נוספים 
4,594 5,650 7,202 7,860 9,989       מחיר מניה (באגורות)

     

130 199 310 355 410      דיבידנד למניה (באגורות) 
5,035 4,738 4,512 4,361 4,150      מספר משרות ממוצע (1)

 
מספר המשרות כולל תרגום למונחי משרות של שעות נוספות.   (1)
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