
               
 

 
  2022 במרץ 7                                                                                                             הודעה  לעיתונות

  

 
 

 

  2021בשנת לבינלאומי ש"ח מיליון  1,405רווח נקי של 

 2020ביחס לשנת  87.3%גידול של 

 14.7% -התשואה להון 

 

 

 

 2021של  מיליון ש"ח ברבעון הרביעי 333רווח נקי של 

 ביחס לרבעון המקביל אשתקד 58.6%גידול של 

 14% - התשואה להון 

 

 

 

  2021בשנת  10.8% - לציבור צמיחה באשראי

 ברבעון הרביעי של השנה 5.4%-ו

 

 

 

 58.3% -ל  2021בשנת  הבנק ממשיך להתייעל ויחס היעילות השתפר

 

 

 

 11.46% -לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 



 ריווחיות 

 

         מיליון ש"ח בהשוואה 1,405 -ב 2021של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת  הנקירווח ה :שיא לבינלאומירווחי 

בשנת  8.6%לעומת תשואה להון של  14.7%-התשואה להון הגיעה ל. 87.3%, גידול של 2020מיליון ש"ח בשנת  750-ל

שנת מקביל במיליון ש"ח ברבעון ה 210 -מיליון ש"ח בהשוואה ל 333-הסתכם הרווח הנקי ב ברבעון הרביעי . 2020

 .14% -ל  התשואה להון הגיעהו 58.6%, גידול של 2020

 

 צמיחה והתייעלות

 

          2021בשנת גדלו הכנסות הבנק י הפעילות: מהעיקבית שניכרת בכל תחוהבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה 

, 11.2%-בכ גדלנטו הרווח המימוני  .מיליון ש"ח 4,550-והסתכמו ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 9.4%-ב

 5.3% חל גידול בשיעור של בהכנסות מעמלות .מיליון ש"ח 3,097-והסתכם ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 .7.3%צמחו בשיעור של הכנסות מעמלות פעילות שוק ההון ה, מיליון ש"ח 1,444-והן הסתכמו ב

הצמיחה באשראי ש"ח.  וןמילי 102,240 -והסתכם ב 10.8%שנה האחרונה בשיעור של גדל ב האשראי לציבור

 מגזר ,13.8% -צמח בההלוואות לדיור  תיק .מידתית ניהול סיכונים ושמירה על מדיניותמאופיינת בפיזור האשראי 

     משקי ביתהאשראי לו ,11% -ב העסקים הגדולים ,13.3% -ב העסקים הבינוניים ,11.5%-ב העסקים הקטנים

 . 5.4%-בלציבור  האשראי גדלברבעון הרביעי  .6% -ב

צמח בשנה תיק נכסי הלקוחות )פקדונות וניירות ערך(  צמיחה ניכרת גם בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות:ה

 מיליארד ש"ח.  601-והסתכם ב 13.5%האחרונה בשיעור של 

 

 .2020בשנת  61.8%-זאת בהשוואה ל ,2021בשנת  58.3% -סתכם בה יחס היעילות - הבינלאומי ממשיך להתייעל

גידול , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 3.2%שיעור של ב 2021גדלו בשנת  ההוצאות התפעוליות והאחרות

 נכללו , השנה,כמו כןהבנק.  יותשתנים לרווחממוסבר בעליה בהוצאות השכר על רקע התאמת רכיבי התגמול הש

עלות שמיישם יתהליכי ההתיהוצאות סילוק בגין תכנית פרישה מוקדמת שבוצעה בעיקר ברבעון הרביעי של השנה. 

 בבנק. הממוצעת במצבת המשרות  4.6%-שבוצעה בסוף השנה הביאו לירידה של כותכנית הפרישה מרצון הבנק 

 

 איתנות פיננסית

מיליון ש"ח(  862)גידול של  9.4%-ב 2021בשנת שצמח  בהון המיוחס לבעלי מניות הבנקנמשכת מגמת העלייה 

לעומת היחס הרגולטורי  11.46%-ל הגיע 1יחס הון עצמי רובד מיליון ש"ח.  10,003 -ב 2021בר בדצמ 31-ומסתכם ב

  . ביותר במערכת בוההפער הגללא הקלות ההון הרגולטוריות(  2.2%) 3.2%-פער של כ 8.25%הנדרש של 

לרבעון הרביעי מהרווח הנקי  50%מיליון ש"ח המהווים  165בסך של  דיבידנדחלוקת היום דירקטוריון הבנק אישר 

סך חילק הבנק דיבידנד ב 2021שנת ב. מיליון ש"ח שחולק בינואר השנה 215בסך זאת בנוסף לדיבידנד  2021של 

 .6.07%-ל ההגיע 14.2.22-נכון להשנתית  תשואת הדיבידנד ש"ח.מיליון  545של 

 

 

 

 

 

 



 איכות תיק האשראי

 

 

, בהשוואה ( 0.23%ש"ח )שיעור הפרשה שלילי של מיליון  216-ב 2021שנת בהסתכמו  ההכנסות בגין הפסדי אשראי

נרשמו הכנסות בגין  2021בשנת  .2020שנת ב( 0.52%)שיעור הפרשה חיובי של ש"ח  מיליון 464להוצאות בסך של 

נבעו בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית, המוסבר בשיפור במדדים המאקרו כלכליים  ןהפסדי אשראי וה

ף החובות נק ומהמשך הירידה בהיקובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הב

ההוצאות בגין הפסדי אשראי , 2020בשנת  .(מסך האשראי לציבור 0.08%המהווים )הנמצאים בדחיית תשלומים 

שינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות המשך נבעו בעיקר מגידול בהפרשה הקבוצתית בעקבות 

  . הלוויםהמשק ובאשר להשפעה על מצב הוודאות נגיף הקורונה וחוסר 

 

 דיגיטל חדשנות ו

 

שזוכים לשיעורי שימוש גבוהים באפליקציה ובאתר חדשניים ושירותים מוצרים  חהבינלאומי ממשיך לפת

: יםיטליהיתה השנה בה הבינלאומי נכנס לעולם הארנקים הדיג 2021ולשביעות רצון גבוהה של הלקוחות. שנת 

עם . Google Pay -ו    Apple Payמציע ללקוחותיו גם את וכן FibiPay  -בראשית השנה פיתח ארנק דיגיטלי 

אגרגציה רב בנקאית ,  MultiBankהיה הבינלאומי הראשון שפתח את  "מעבר בקליק"כניסת הבנקאות הפתוחה ו

בפעילות ושדרוגים חידושים מגוון שקו וה ,בנוסף. התחרותיכולת שמאפשרת השוואת שירותים ומגבירה את 

ביעוץ פנסיוני, , Advise.Meמערכת הייעוץ   :בתחומי ההשקעות בהן הבינלאומי מתמקד ומובילטל יבדיג

ת העיסקיים בתחומי מט"ח חידושים ללקוחוכן ו (בקשת משכנתא בדיגיטל וקבלת אישור עקרוניבמשכנתאות )

 . עול השרות ללקוחותילשיפור ויים שמביאים נייגיטלים חדשירותים דשהבינלאומי משקיע בפיתוח  .וערבויות

 

משקפות את צמיחת הבנק  2021שנת בהתוצאות שמציג הבינלאומי " :צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי-סמדר ברבר

חשוב . בנכסי לקוחותהן ושראי הן בא ץואמ גידולבכל תחומי המיקוד האסטרטגים, צמיחה שבאה לידי ביטוי ב

 . איתנות גבוההמירה על שותוך תנודתיות נמוכה  ,הגבוהה של הבינלאומי לאורך זמןריווחיות רמת הלהדגיש את 

 

כלכליים. ופיע על העולם כולו בהיבטים חברתיים שמש ,בריאותיהעולמי השנתיים למשבר  צייניםבימים אלה מ

, בדחיית החזרי הלוואות וסיוע ותמיכה שהתבטא יוהבינלאומי הקפיד לאורך כל התקופה להעניק ללקוחות

וודאות שאיפיינה את האי תנודתיות ווביעוץ השקעות יזום במהלך ה הענקת אשראי לעסקים ולמשקי ביתב

 אתשמקלים ומיעלים  , כליםבכל תחומי הפעילותכלים דיגיטלים חדשניים מגוון השווקים. עוד הקפיד הבנק לפתח 

הניהולית הביאו  החוזקה יחד עם הבנקהגבוהה של איתנות ה במציאות של ריחוק חברתי.במיוחד רות  ישהקבלת 

 ., התיעלות וחדשנותמתמשכת תוך צמיחהבצורה טובה המשבר את ח ואת הבנק לצל

מערכת מולטיבנק, ימשיך הבינלאומי  - וחהתכבנק הראשון שהשיק מערכת השוואתית על בסיס הבנקאות הפ

. כבנק הבנקאיםפעילות התחומי מגוון תחום השקעות, והן ב –להתחרות ולצמוח הן בתחום ההובלה של הבנק 

 תינו הצעות ערך תחרותיות".     וולהציע ללקוח םיטלים חדשניימחולל תחרות נמשיך לפתח אמצעים דיג

 



 מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים
 

           

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  יחסים פיננסיים עיקריים

  2021  2020  2019  2018  2017 

         באחוזים  

 מדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.1% 9.3% 10.5% 8.6% 14.7% תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון

 0.52% 0.54% 0.63% 0.49% 0.82% ממוצעיםתשואה לנכסים 

 10.38% 10.51% 10.81% 11.18% 11.46% 1יחס הון עצמי רובד 

 5.50% 5.76% 5.81% 5.29% 5.34% יחס המינוף

 123% 122% 128% 150% 128% (1)יחס כיסוי הנזילות

     147% (2)יחס מימון יציב נטו

 2.9% 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% לנכסים ממוצעיםיחס סך ההכנסות 

 1.8% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים

 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% יחס עמלות לנכסים ממוצעים

 69.5% 68.4% 64.4% 61.8% 58.3% יחס יעילות
      

      מדדי איכות אשראי עיקריים

 1.03% 1.02% 1.05% 1.38% 1.05% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

 0.92% 0.83% 1.08% 0.86% 0.73% ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90שיעור חובות פגומים או בפיגור של 

 155% 186% 131% 221% 197% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום

 0.18% 0.16% 0.10% 0.10% (0.01%) שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור

שיעור הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי 
 0.15%  0.20%  0.16%  0.52%  (0.23%)  לציבור

 
           

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  עיקריים מדוח רווח והפסד נתונים

  2021  2020  2019  2018  2017 

         במיליוני ש"ח  

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

1,405 

 

750 

 

865  

 

733 

 

678 

 2,302 2,486  2,602 2,637 2,794 הכנסות רבית, נטו

 121 166  138 464 (216) הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 1,450 1,637  1,520 1,523 1,756 הכנסות שאינן מרבית

 1,305 1,325  1,286 1,371 1,444 עמלות מזה:  

 2,607 2,819  2,654 2,569 2,652 הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,579 1,696  1,601 1,532 1,601 משכורות והוצאות נלוות מזה: 

 16 35 48 26 36 הוצאות סילוק   

 6.76 7.31  8.62 7.48 14.00 ש"ח )בש"ח( 0.05בסיסי למניה בת רווח נקי 
 

           

 בדצמבר 31 ליום  נתונים עיקרים מהמאזן

  2021  2020  2019  2018  2017 

         במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים

 

180,470 

 

167,778 

 

141,110 

 

 

134,120 

 

 

135,717 

 39,186 31,303 37,530 57,802 57,370 מזומנים ופקדונות בבנקים מזה: 

 10,238 12,595 10,995 13,105 15,091 ניירות ערך   

 80,378 84,292 87,899 90,970 101,164 אשראי לציבור, נטו   

 127,333 125,707 132,186 158,243 170,033 סך כל ההתחייבויות

 113,511 111,697 120,052 141,677 153,447 פקדונות הציבור מזה: 

 1,133 1,150 1,137 2,992 5,144 פקדונות מבנקים   

 5,249 4,989 3,674 4,394 3,356 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   

 7,756 8,093 8,568  9,141 10,003 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק
 

           

 2017  2018  2019  2020  2021  נתונים נוספים

 מחיר מניה )באגורות(

 

12,950 

 

8,514 

 

9,989 

 

7,860 

 

7,202 

 310 355 410 125 543 )באגורות( דיבידנד למניה

 4,429 4,285 4,086 3,895 3,715 (3)מספר משרות ממוצע
 
 תקופת הדיווח.היחס מחושב בגין שלושת החודשים שנסתיימו בסוף  (1)

 , לפיכך לא מוצגים נתוני השוואה.2021בהתאם להוראות בנק ישראל יחס מימון יציב נטו חושב החל משנת  (2)

 מספר המשרות כולל תרגום למונחי משרות של שעות נוספות. (3)

                                        


