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  2016ברווח הנקי  ברבעון השלישי  של  48.8%גידול של 
 ש"חמיליון  128-ל
 

  2016 בתשעת החודשים הראשונים של ברווח הנקי   24.3%גידול של 
 מיליון ש"ח  409 -ל
 

  7.1% :ברבעון התשואה להון
  7.9%-להתשואה  ההגיע ,כאלבפרשה חד פעמית הבנטרול 

 
 7.6%:  יםשבתשעה חוד התשואה להון

 
 מיליון ש"ח 78,079: לציבורהאשראי 

 השנה בתשעת החודשים הראשונים של  7.6%של  גידול
 בשנה האחרונה 11.7%ושל 

 
 מיליון ש"ח 1,613הכנסות הריבית, נטו:  

 לעומת התקופה  המקבילה אשתקד   11%גידול של 
 

 מיליון ש"ח 2,018הוצאות תפעוליות ואחרות: 
 תחד פעמי הבנטרול  השפע  3.1%ירידה של 

 לה אשתקדלעומת התקופה המקבי
 
 
 10.05%לרכיבי סיכון:   1חס הון עצמי רובד י

 13.43% :יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 
 

 ש"חמיליון  200על חלוקת דיבידנד בסך של  דירקטוריון הבנק החליט 
  4.2%-תשואת הדיבידנד מגיעה לכ

 
 
 
 
 



 
 
 מיחה צ
 

. צמיחת ברבעון השלישי 2.6%-ברונה ובשנה האח 11.7%-באשראי לציבור ה צמיחת המשך
 .יכרת בכל מגזרי הפעילותנהאסטרטגית ו היא בהתאם למתווה התכניתהאשראי 

 
המקבילה אשתקד תקופה לעומת ה(  מיליון  ש"ח 159)  11%-בגדלו הכנסות הריבית, נטו 

 מיליון ש"ח.  1,613-והסתכמו   ב
 
 
 

 התייעלות
 
 

 תקופה בהשוואה ל  (3.1%) ₪מיליון  64של , נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות
 .  אשתקד הסכם בל"ל ה חד פעמית של בנטרול השפע ,   המקבילה אשתקד

 

את  דירקטוריוןהאישר בשנתיים האחרונות, בהם נקט הבנק  בהמשך למהלכי התייעלות
 , יתר, בין המהלכי ההתייעלות כוללים בהיבט מהלכי התייעלות.ית עדכון התכנית האסטרטג

בתהליכי  וריםפהסניפים ושי במספרות באמצעים דיגיטליים; צמצום המשך הרחבת פעיל
 עבודה בסניפים ובמטה. 

ירידה הדרגתית במצבת כח ו שטחי נדל"ןהתייעלות צפוים צמצום בההלכי  מתוצאה מכ
עובדים בפרישה  45-עובדים בממוצע לשנה )מתוכם כ 130 -האדם של קבוצת הבנק של כ

. סך הכל (מקרים של ולגופם פרטניות הצעותמוקדמת מרצון, שתמשיך להעשות על בסיס 
 . 2020לסוף שנת עד עובדים  650-ירידה של כ

הבנק קיבל אישור עקרוני של הפיקוח על הבנקים לפריסת עלות המהלכים לעניין חישוב 
עלות ימהלכי ההתיעלות ההטבות לעובדים במסגרת  הלימות ההון על פני חמש שנים בקו ישר.

  סך של ש"ח, לפני השפעת המס, אשר מתוכה מיליון 207-מוערכת בכ 2020ועד  2016בשנים 
נזקפו כהוצאה ברווח והפסד ברבעון  , סגירה הדרגתית של פעילותבגין  , ש"ח מיליון 25 -כ

  והיתרה תירשם דרך קרן ההון )רווח כולל אחר(. השני של השנה 
 
 
 

 איתנות פיננסית
 
 

 7,411-ל תשעת החודשים הראשונים של השנהב 4.8%-בשצמח  הוןנמשכת מגמת העלייה ב
.  13.43% -לעלה  יחס ההון הכולל ו   10.05% -הגיע  ל  1יחס הון עצמי רובד  מיליון ש"ח.

 . 134% -הגיע לשפקדונות לאשראי הגבוה של יחס האיתנות הפיננסית ניכרת גם ב
 

שירדו  החובות הבעייתיםאיכות תיק הנכסים של הבנק ניכרת בהמשך הירידה בהיקף 
מיליון ש"ח וכן  1,798-ב   המקבילה אשתקד והסתכמותקופה ביחס ל 24% של בשיעור
  .0.08%-ל שהגיע ההוצאה בגין הפסדי אשראי בשיעור 

 
 



 
 
 
 
 
 

ת של קבוצ וההגבהראשוני הון ה יחס"  צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:-סמדר ברבר
מעיד על איתנותה  מעל מינימום בנק ישראל,  0.8%-, כ10%-עון את ההרב החצשהבינלאומי 

ול דיבגעיקר בה, צמיחה שניכרת תצמיחאת  מאפשרושל הקבוצה הפיננסית הגבוהה 
 .  בהכנסות המימוןבגידול כתוצאה מכך וך בתיק האשראי שהמתמ

 
 יטבצמיחה והן בהי יית האסטרטגית הן בהיבטנקבוצת הבינלאומי עדכנה השנה את התכ

שכבר  תהתייעלו עדיצמהווים המשך לשורת המתוכננים מהלכי ההתייעלות  .עלותיהתי
נובעים ממדיניות ארוכת טווח ואסטרטגיה שמכוונת והם  ישמנו בהצלחה בשנים האחרונות

 אמצעי הטכנולוגיה המתפתחים וצרכי הלקוחותלתוך התאמתה  ,לצמיחת הקבוצה
הביא הן  ,שהושלם בהצלחהכך למשל מיזוג יובנק ופאגי . ובמקביל להתייעלות הקבוצה

 . 5%-לכ 2015בת כח האדם שהגיעה בשנת והן לירידה במצלפתיחת אפשרויות צמיחה 
צמיחתה של ישולבו בהמשך  ,יבוצעו בצורה הדרגתית ומושכלתהצפויים המהלכים גם 

 ".לות של הבנקייביאו לשיפור ביחס היעו ,הקבוצה בתחומי הליבה שלה



 נתונים עיקריים
 

       

  רווח ורווחיות 
לתשעת החודשים 

   שנסתיימו ביום

 שינוי  30.9.15  30.9.16  

 %    במיליוני ש"ח  

 (1)רווח מימוני, נטו

 

1,704 

 

1,571 

 

8.5 

 (1.2) 1,054 1,041 עמלות והכנסות אחרות

 4.6 2,625 2,745 סך ההכנסות

 (5.7) 1,041 982 עמלות מזה:

 31.4 35 46 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 3.2 1,205 1,243 משכורות והוצאות נלוות

 (3.7) 805 775 הוצאות תפעוליות ואחרות )למעט משכורות והוצאות נלוות(

 24.3 329 409 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

 
           

 לעומת שינוי      ליום  מאזן

  30.9.16  30.9.15  31.12.15  30.9.15  31.12.15 

   %      במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים )סך כל המאזן( 

 

126,071 

 

122,858 

 

125,476 

 

2.6  0.5 

 7.6 11.7 72,555 69,878 78,079 אשראי לציבור, נטו

 (1.9) 18.5 16,439 13,605 16,127 ניירות ערך 

 1.2 3.9 103,262 100,652 104,549 פקדונות הציבור 

 (4.5) (5.9) 5,862 5,950 5,597 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 4.8 5.3 7,073 7,035 7,411 מניות הבנק הון המיוחס לבעלי

 (19.0) (23.9) 2,219 2,362 1,798 סיכון אשראי בעייתי

 
 
       

  יחסים פיננסיים עיקריים
לתשעת החודשים 

  שנסתיימו ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

 

 

30.9.16 

 

30.9.15 

 

31.12.15 

 5.6% 5.7% 5.9% הון המיוחס לבעלי מניות הבנק לסך כל המאזן

 0.02% 0.07% 0.08% (2)הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור, נטו

 9.81% 9.73% 10.05% לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 13.26% 13.24% 13.43% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 5.43% 5.46% 5.66% יחס מינוף

 104% 99% 109% יחס כיסוי נזילות

 57.8% 56.9% 61.9% אשראי לציבור, נטו לסך כל המאזן

 82.3% 81.9% 82.9% פקדונות הציבור לסך כל המאזן

 142.3% 144.0% 133.9% פקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

 77.6% 76.6% 73.5% הוצאות תפעוליות ואחרות לסך ההכנסות

 6.5% 6.4% 7.6% (2)תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

 רווח מימוני, נטו כולל הכנסות רבית, נטו והכנסות מימון שאינן מרבית. (1)

 על בסיס שנתי. (2)

 


