
               
 
 

 
 
 
 

  2022 איבמ 24                                                                                                           הודעה  לעיתונות
  

 

 

 

 של השנהאשון מיליון ש"ח ברבעון הר 322רווח נקי של 

 ביחס לרבעון המקביל אשתקד 5.9%גידול של 

 

 

 13% - התשואה להון 

 

 

  השנהרבעון הראשון של ב לציבור באשראי 5%של צמיחה 

 בשנה האחרונה  14.7%ושל 

 

 

  10.79% -לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 ערכת הבנקאית מהפער הגבוה ביותר ב - הנדרשהרגולטורי מהיחס  1.54%-גבוה ב

 עודפי ההון מאפשרים צמיחה באשראי והמשך פיתוח עסקי

 

 

 מהרווח הנקי 50%בשיעור של הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

 ריווחיות 

 

   מיליון ש"ח בהשוואה  322-ב 2022אשון של ברבעון הרשל קבוצת הבינלאומי הסתכם  הנקירווח ה

 .13% -ל  להון הגיעה התשואה .5.9%, גידול של 2021מקביל בשנת מיליון ש"ח ברבעון ה 304 -ל

 

 צמיחה והתייעלות

 

: של הבנק ליבהה הבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה העיקבית שניכרת בכל תחומי פעילות

ריבית ההכנסות  , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 5.3%-ברבעון הראשון בגדלו הכנסות הבנק 

 .  6.4% חל גידול בשיעור של בהכנסות מעמלותו 11%-גדלו בנטו 

 

מיליון  107,342 -והסתכם בבילה אשתקד קמביחס לתקופה ה 14.7%בשיעור של גדל  האשראי לציבור

הצמיחה באשראי  . 5%בשיעור של לציבור צמח האשראי  2022של שנת רבעון הראשון ב ש"ח.

ביחס לתקופה המקבילה  22.5%-בצמח  העסקים הבינוניים מגזר כל תחומי הפעילות: מאופיינת ב

משקי האשראי ל ,20.5%-בצמח  העסקים הגדולים, מגזר 16.7%-ב העסקים הקטנים מגזר, אשתקד

  .ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 14.7%-ב צמח ההלוואות לדיור ומגזר 6% -ב בית

קבילה מביחס לתקופה ה 8.5%-כמיליארד ש"ח, גידול של  47 -גדל ב )הממוצע( תיק נכסי לקוחות

 ש"ח.מיליארד  596-אשתקד והסתכם ב

 

 9וזאת בהשוואה להכנסה בסך של  בגין הפסדי אשראיוצאה ה לא נרשמה 2022ברבעון הראשון של 

בהשוואה  22% -סך האשראי הבעייתי ירד בשיעור של כמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 . 2021בהשוואה לסוף שנת  12.4% -לתקופה המקבילה אשתקד ובכ

 

 59%יחס של בהשוואה ל 2022שנת רבעון הראשון של ב 58.5% עומד על שיעור של  יחס היעילות

  .בתקופה המקבילה אשתקד

 4.3%של  לודיג ש"ח,מיליון  684-ב 2022הסתכמו ברבעון הראשון של  ההוצאות התפעוליות והאחרות

בין  ,השנבעעליה בהוצאות השכר עיקר במוסבר בשגידול , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

קטנו  יודפחת בניינים וצואחזקה הוצאות רשי עיתוי ברכיבי שכר בעלי אופי תנודתי. פהמ ,היתר

נדל"ן בקבוצה עקב הבעיקר בשל ירידה בהיקף נכסי  ,עון המקביל אשתקדביחס לרב 4.7%בשיעור של 

 מהלכי התייעלות. 

 

 

 

 

 



 איתנות פיננסית

 

 31יום סתכם בוהמיליון ש"ח(  356)גידול של  3.7%-בהשנה צמח  הון המיוחס לבעלי מניות הבנקה

 1.54%-ונמצא בפער של כ 10.79%-ל  הגיע 1יחס הון עצמי רובד מיליון ש"ח.  9,851 -ב  2022מרץ ב

עודפי ההון מאפשרים . ערכת הבנקאיתמהפער הגבוה ביותר ב, לעומת היחס הרגולטורי הנדרש

 .צמיחה באשראי והמשך פיתוח עסקי

 הנקי מהרווח 50% עד של בשיעור דיבידנד מחלקהוא  לפיה הדיבידנד במדיניות ממשיך הבנק

 50% -כ מיליון ש"ח המהווים  160בסך של  דיבידנדדירקטוריון הבנק אישר היום חלוקת  ובהתאם

זאת בנוסף   , שיעור החלוקה הגבוה במערכת הבנקאית, 2022 שנת אשון שלמהרווח הנקי לרבעון הר

 תשואת הדיבידנדברבעון הראשון של השנה.  וח שחולק"מיליון ש 380של  בסך יםלדיבידנד

 תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת. - 7.33%-ב  הסתכמה ,10.5.22-נכון ל ,השנתית

 

 

 חדשנות 

 כגוןציע מוצרים ייחודים ומחוללי תחרות מהבינלאומי ממשיך לחזק את הקשר עם לקוחותיו ו

 .ובכך מעודדת תחרותשונים בנקים בהלקוח נות חשבואת רכזת מש  Multibankמערכת 

תכנית  הם נוספים חידושיםמערכת מסוגה . שהשיק מבין הבנקים  הראשון הבנק היה הבינלאומי

אקדמיה לשוק  , השקת המעניקה חוויות ללקוחות בעולמות התעופה והתיירות Beyond הנאמנות 

כלי דיגיטלי  - Life Plan, תכנית  קורס דיגיטלי מקצועי ללקוחות הבנק –ההון 

 הפעילות תחומי בכל וחדשנות בדיגיטל להשקיע ממשיך הבנקועוד. הוליסטי  השקעות לניהול

למערך מלא הכולל  הדיגיטלו מחלקת החדשנות הרחיב את  לאחרונה כאשר

 וחדשנות. דיגיטל אסטרטגיה,

 

 

נובעות  2022התוצאות ברבעון הראשון של שנת ": צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי-סמדר ברבר

כל יבה השוטפת של הבנק במגזרי הפעילות השונים. הלמהמשך צמיחה בפעילות 

פיננסית ואיכות  איתנות ותוך שמירה על המאפשרת צמיחה גבוהה הון הלימות על שמירה תוך זאת

הבנק ממשיך כל העת לחדש ולפתח את מוצרי ההשקעה והחסכון שמתאימים לשינויים  הנכסים.

 בתנאי השוק ולמגמות הכלכליות".



 ומדדי ביצוע עיקריים מידע כספי תמציתי
 

       

  יחסים פיננסיים עיקריים
לשלושת החודשים 

  במרס 31שנסתיימו ביום 

לשנה 
שנסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
     באחוזים  

 מדדי ביצוע

 

 

 

 

 

 

 14.7% *13.1% 13.0% (1)תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון

 0.82% *0.72% 0.71% (1)לנכסים ממוצעיםתשואה 

 11.46% 11.57% 10.79% 1יחס הון עצמי רובד 

 5.34% *5.32% 5.26% יחס המינוף

 128% 140% 126% (2)יחס כיסוי הנזילות

 **139%  137% (3)יחס מימון יציב נטו

 2.6% 2.6% 2.6% (1)יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים

 1.6% 1.6% 1.6% (1)יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים

 0.8% 0.9% 0.8% (1)יחס עמלות לנכסים ממוצעים

 58.3% *59.0% 58.5% יחס יעילות
    

    מדדי איכות אשראי עיקריים

 1.05% 1.35% 1.01% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

 0.62% 0.73% 0.59% ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90שיעור חובות לא צוברים או בפיגור של 

 244% 259% 175% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור לא צובר

 (0.01%) 0.03% (0.02%) (1)שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור

 (0.23%) (0.04%) - (1)שיעור הכנסות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור
 

     

  נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד
לשלושת החודשים 

 במרס 31שנסתיימו ביום 

  2022  2021 

   במיליוני ש"ח  

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

322 

 

304* 

 670 744 , נטוהכנסות רבית

 9 - הכנסות בגין הפסדי אשראי

 *441 426 הכנסות שאינן מרבית

 361 384 עמלות מזה:  

 656 684 הוצאות תפעוליות ואחרות

 398 414 משכורות והוצאות נלוות מזה:  

 3 2 הוצאות סילוק   

 *3.03 3.21 ש"ח )בש"ח( 0.05רווח נקי בסיסי למניה בת 
 

       

  2021במרס  31  2022במרס  31  נתונים עיקרים מהמאזן
בדצמבר  31

2021 

     במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים

 

182,013 

 

172,500* 

 

180,470 

 57,370 59,471 53,979 מזומנים ופקדונות בבנקים מזה: 

 15,091 *14,730 14,850 ניירות ערך   

 101,164 92,321 106,254 אשראי לציבור, נטו   

 170,033 *162,598 171,725 סך כל ההתחייבויות

 153,447 146,600 154,038 פקדונות הציבור מזה: 

 5,144 3,326 6,504 פקדונות מבנקים   

 3,356 3,716 3,675 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   

 10,003 *9,495 9,851 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק
 

       

  2021במרס  31  2022במרס  31  נתונים נוספים
בדצמבר  31

2021 

 מחיר מניה )באגורות(

 

13,810 

 

9,313 

 

12,950 

 543 - 379 )באגורות( דיבידנד למניה

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה.  *

 הוצג מחדש. **

 על בסיס שנתי. (1)

 שלושת החודשים שנסתיימו בסוף תקופת הדיווח.היחס מחושב בגין  (2)

, לפיכך לא מוצגים נתוני השוואה לשלושת החודשים שנסתיימו 2021בהתאם להוראות בנק ישראל יחס מימון יציב נטו חושב החל משנת  (3)

 .31.3.2021ביום 

 


