
הודעהה   לעיתונות    26 בנובמבר 2019 

רווח נקי של 236 מיליון ש"ח לבינלאומי ברבעון השלישי 

גידול של 11.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 

התשואה להון - 11.7% 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה  

גדל הרווח הנקי ב-13.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

ל-643 מיליון ש"ח. התשואה להון - 10.6% 

יחס היעילות השתפר ל - 64.9% 

בהשוואה ל-67.7% בתקופה המקבילה אשתקד

גידול  של 3.6%  באשראי לציבור מתחילת השנה

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.79% 



ריווחיות  
 

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל ברבעון השלישי של השנה ב-11.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד 

והסתכם ב- 236 מיליון ש"ח . התשואה להון - 11.7%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי 

ב-113.2%    ל-643 מיליון ש"ח והתשואה להון הגיעה  ל- 10.6%.  

 

 

 

צמיחה 

 

האשראי לציבור נטו גדל ב-3.6% מתחילת השנה (בהשוואה לסוף שנת 2018) והסתכם ב- 87,310 מיליון ש"ח. 

הגידול באשראי ניכר בכל מגזרי הפעילות: לקוחות פרטיים - 3.9%, עסקים קטנים ובינוניים -2.1% ועסקים 

גדולים - 4%.  

שעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור עומד על  0.14% , לעומת שיעור של 

0.21% בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח המימוני נטו  גדל  בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-4.4% והסתכם ב-2,117 מיליון ש"ח. ברווח 

המימוני מפעילות שוטפת חל גידול של 6.9% והוא הסתכם ב-2,060 מיליון ש"ח. 

 
 

התייעלות 
 

הבינלאומי ממשיך להתייעל: יחס היעילות השתפר והגיע ל-64.9%  בהשוואה ל-67.7%  בתקופה המקבילה 

אשתקד  ול-68.4% בשנת 2018. ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו  בתשעת החודשים  הראשונים של השנה  

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב- 4.4% והסתכמו ב-2 מיליארד ש"ח. הקיטון בהוצאות ניכר בסעיפי ההוצאות 

השונים כגון:  משכורות והוצאות נלוות - ירידה של 2% , אחזקה ופחת בניינים וציוד - ירידה של 5%.  

 
 

איתנות פיננסית ודיבידנד 
 

יחס הון עצמי רובד 1  עמד על  10.79% ויחס ההון הכולל  על 13.71%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 

50% מהרווח הנקי ובהתאם מתחילת השנה חילק הבנק 300 מיליון ש"ח כדיבידנד. תשואת הדיבידנד הגיעה      

ל-4.6% .  

         

לאחר תאריך הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון הבנק  על חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון ש"ח. 

 

 

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי אמרה כי:  ״התוצאות הכספיות של הבינלאומי משקפות את המשך 

התהליך אותו אנו מובילים בבנק, תהליך שעיקרו צמיחה והתייעלות. מיזוג אוצר החייל, אחד המהלכים 

החשובים שהובלנו לאחרונה, מתחיל להשפיע הן בחסכון בהוצאות והן בצמיחה בתחומי הפעילות. מהלכים 

משמעותיים נוספים בבנק הם העמקת הפעילות בתחומי תפעול שוק ההון, המשך מגמת הצמיחה העיקבית 

והמתמשכת באשראי וכן התפתחות בזירה הדיגיטלית שמאפשרת לבינלאומי להעניק ללקוחותינו שירות אישי 

ומקצועי לצד שירות מתקדם וחדשני. הבנק מישם את אסטרטגיית הדיגיטל ותשתיות המיחשוב לטובת שיפור 

יכולת התחרות, שרות יעיל והמשך צמיחה".  

 



מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים 
 

       

לשנה 
שנסתיימה  לתשעת החודשים 

ביום 31  שנסתיימו ביום 30 
בספטמבר  בדצמבר  יחסים פיננסיים עיקריים  

   2018  2018  2019   
באחוזים        

מדדי ביצוע עיקריים    

   

 9.3%  9.8%  10.6% תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון (1)

 0.5%  0.6%  0.6% תשואה לנכסים ממוצעים (1)

 10.51%  10.39%  10.79% יחס הון עצמי רובד 1 

 5.76%  5.63%  5.91% יחס המינוף 

 122%  123%  124% יחס כיסוי הנזילות 

 3.1%  3.1%  3.0% יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים (1)

 68.4%  67.7%  64.9% יחס יעילות 

    
מדדי איכות אשראי עיקריים    

 1.02%  1.02%  1.03% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור 

 0.83%  0.85%  1.02% שיעור חובות פגומים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 

 186%  177%  139% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום 

 0.16%  0.12%  0.09% שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור (1)

 0.20%  0.21%  0.14% שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור (1)
 

     

לתשעת החודשים 
שנסתיימו ביום 30 

בספטמבר  נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד  
  2018  2019   

במיליוני ש"ח      
 568  643 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

  

 1,833  1,942 הכנסות רבית, נטו 

 130  92 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,257  1,140 הכנסות שאינן מרבית 

 985  960  מזה:  עמלות 

 2,093  2,000 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 1,241  1,215  מזה:  משכורות והוצאות נלוות 

 18  41    הוצאות סילוק 

 5.66  6.41 רווח נקי בסיסי למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח) 
 

       

ליום      נתונים עיקרים מהמאזן  
31 בדצמבר  30 בספטמבר  30 בספטמבר 

 2018  2018  2019   
במיליוני ש"ח        

 134,120  135,851  136,988 סך כל הנכסים 

   

 31,303  32,835  34,516  מזה: מזומנים ופקדונות בבנקים 

 12,595  11,880  10,453    ניירות ערך 

 84,292  85,484  87,310    אשראי לציבור, נטו 

 125,707  127,441  128,178 סך כל ההתחייבויות 

 111,697  113,804  116,292  מזה: פקדונות הציבור  

 1,150  857  464    פקדונות מבנקים 

 4,989  5,155  3,690    אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 8,093  8,096  8,461 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
 

       

31 בדצמבר  30 בספטמבר  30 בספטמבר 
 2018  2018  2019 נתונים נוספים  
 7,860  8,209  9,257 מחיר מניה (באגורות) 

   

 355  255  300 דיבידנד למניה (באגורות) 

 1.9%  1.8%  1.9% יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים (באחוזים) (1)

 1.0%  1.0%  0.9% יחס עמלות לנכסים ממוצעים (באחוזים) (1)
 

(1) על בסיס שנתי. 

 

 


