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 מיליון ש"ח 521-ל 2016ברווח הנקי של שנת  16.8%גידול של 
 7.2%התשואה להון: 

 
 
 

 בהכנסות הריבית, נטו  11%גידול של 
 מיליון ש"ח 2,169  -ל

 
 
 

 בהוצאות התפעוליות והאחרות השוטפות 3.6%ירידה של 
  ושיפור ביחס היעילות

 
 
 

 ביתרה הממוצעת של האשראי לציבור 7.7%גידול של 
 מיליון ש"ח 77,328 -ב הסתכםסוף השנה לר והאשראי לציב

 
 
 

 10.09%לרכיבי סיכון:  1יחס הון עצמי רובד 
 13.79% :יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 
 
 

 בהון המיוחס לבעלי המניות     3.5%גידול של 
 מיליון ש"ח 7,321-ל

 
 
 

מיליון ש"ח      70דירקטוריון הבנק החליט  על חלוקת דיבידנד בסך של  
 2016מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של  200בהמשך לחלוקה של 

 
 



 ריווחיות וצמיחה 
 

מיליון ש"ח.   521-והסתכם ב 16.8%בשיעור של  2016של קבוצת הבינלאומי גדל בשנת  הרווח הנקי
שצמחו הפקדונות והן בצד  האשראי. צמיחת הקבוצה ניכרת הן בצד 7.2%-הגיעה ל התשואה להון

בהתאמה. צמיחת תיק האשראי ניכרת בכל מגזרי הפעילות:  6.3%-וב  7.7%-ב(יתרה ממוצעת) 
         .משקי בית ובנקאות  פרטיתבאשראי ל 8.1%ושל  עסקיהמגזר באשראי ל 7.4%צמיחה של 

 

  , גידול שנובע, בין היתר, מצמיחת תיק האשראי.  11.1%-גדלו ב הכנסות הריבית, נטו
 
 

 התייעלות
 

 ירידה בכל סעיפי ההוצאות:  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי וניכרת
 

מיליון ש"ח (בנטרול השפעה חד  45 -כ ,2.6%ירדו בשיעור של   נלוותמשכורות והוצאות  •
מיליון ש"ח אשתקד הנובעת מיישום ההסכם הקיבוצי  72פעמית של ירידה  בסך של 

  .בקבוצה המיוחד בבל"ל). הירידה נובעת בעיקר מקיטון במספר המשרות

מיליון ש"ח, ירידה שנובעת בעיקר   19, 4.4%-ירדו ב בנינים וציודפחת הוצאות אחזקה  •
, בהיקף נכסי הנדל"ן שבשימוש  הקבוצה 7%-ממהלכי התייעלות שהביאו לירידה של כ

מיליון  ש"ח (נטו)    28כולל מכירת הנכס במגדל שלום שהושלמה לאחרונה  ורווח הון בסך 
 .  2017בגינה ירשם ברבעון הראשון של 

 יליון ש"ח. מ 20-, כ3.8% -ירדו ב הוצאות אחרות •
 

(בנטרול השפעה חד פעמית של   התפעוליות והאחרות בהוצאות  3.6%בסך הכל נרשמה ירידה של 
ביחס והעקבי  נמשך השיפור ההדרגתי מיליון ש"ח. 2,683 -הסכם בל"ל אשתקד) והן הסתכמו  ב

 . אשתקד 77.6%לעומת  73.5% -ירד לוהוא  היעילות
 
 

 איתנות פיננסית
 

מיליון ש"ח.   7,321-ל 2016בשנת  3.5% -המיוחס לבעלי המניות שצמח ב הוןהעלייה בנמשכת מגמת 
. האיתנות הפיננסית  13.79% -עלה  ליחס ההון הכולל ו  10.09% -הגיע  ל  1יחס הון עצמי רובד 

. לצד 123%-וביחס כיסוי הנזילות שהגיע ל 136.8% -ניכרת גם ביחס פקדונות לאשראי שהגיע ל
 שראי ממשיך  הבנק  לשמור על איכות תיק הנכסים  ולהציג ירידה בסיכון האשראיהגידול בא

 . 0.10% -הגיע  לההוצאה בגין הפסדי אשראי ;  שיעור 6.8%בשיעור של  2016הבעייתי שירד בשנת 

 
 2016הרבעון הרביעי של 

 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל  117מיליון ש"ח , לעומת  112  -הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב

ברבעון הרביעי היו גורמים חד פעמיים שהקטינו את  . 6.2% -אשתקד. התשואה להון הגיעה ל
אך צפויים לתרום בעתיד להתיעלות , בתשואה להון 1.6%-שהם כ מיליון ש"ח 29 -בכהרווח הנקי 

הבנק השלים את תהליך המיקוד האסטרטגי בזירה המקומית וחתם צה ולירידה בהוצאות: הקבו
מיליון ש"ח בקשר עם המכירה  18על הסכם למכירת פעילות פיבי שוויץ. הפרשה להוצאות בסך של 

 שיפורהו הנכסים מכירת בגין ההכנסות, מיליון ש"ח נטו)  11נרשמה ברבעון הרביעי (השפעה של 
 18גידול חד פעמי בהוצאות מסים על הכנסה בסך של בנוסף נרשם  .2017 -ב ירשמו  היעילות יחסב

 שנבע מהשפעת הפחתת שיעור מס על יתרת המיסים הנדחים.   (נטו)ש"ח מיליון 
 
 



 
   צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:-סמדר ברבר

 
שמציגה קבוצת הבינלאומי משקפות את המיקוד  2016התוצאות הכספיות לשנת "

האסטרטגי: המשך צמיחה תוך שמירה על רמת סיכון מידתית, איתנות פיננסית גבוהה 
 ושיפור עקבי ומתמשך ביעילות הקבוצה. 

 
      בתיק האשראי לציבור, בכל מגזרי הפעילות וגידול של     8% -בהתאם ניכרת צמיחה של כ

בהכנסות הריבית נטו וזאת תוך שמירה על איכות תיק האשראי שמתבטאת בירידה  11%-כ
 בסכון האשראי, בפיזור נאות,  ובהפרשה נמוכה להפסדי אשראי. 

 
ארוכת הטווח של  דגש ניכר ניתן השנה לנושא ההתייעלות כחלק מהתכנית האסטרטגית

בירידה במצבת המשרות, בירידה  . פירות המהלכים כבר ניכרים בירידה בהוצאות,הבנק
בשטחי הנדלן, ובשיפור ביחס היעילות. המיזוג המוצלח של יובנק ופאגי לבינלאומי בשלהי 

, הביא הן לירידה בהוצאות והן לצמיחה בפעילות, צמיחה שניכרת, בין היתר, בגידול 2015
 בתיק האשראי של הקבוצה.  

 
פרוייקט ין היתר  את בהכוללים  יטלדגש ניתן גם להתקדמות בתחומי החדשנות והדיג

. לאחרונה הקמנו מחלקה לחדשנות ודיגיטל אשר מרכזת, מובילה הפינטק וחממת סייבר
טלית מתקדמת לכל קווי הלקוחות בקבוצה ואחראית להטמעת יומיישמת חדשנות דיג

תהליכי החדשנות. החדשנות והדיגיטל מאפשרים התפתחות  בנושא השירות תוך הרחבת 
הקשר עם הלקוחות, שיכולים להנות מגישה לבנק מכל מקום ובכל שעה. גם בזירה זו ערוצי 

מתמקד  הבינלאומי בתחומי המובילות  שלו: תחומי ההשקעות והאשראי, וגם בזירה זו אנו 
פועלים בגישה שרותית ומקצועית כפי שמתבטאת בסלוגן הבנק "משקיעים בך". חשיבותה 

אי ודאות ושווקים תנודתיים, תקופות במהלכן  הבנק  של  גישה זו מתחדדת בתקופות של
 . "מקפיד  לחדש ולהציע מוצרים ושירותים העונים לצורכי הלקוחות

  

 
 

 

 
 

 
 



תי ומדדי ביצוע עיקריים  מידע כספי תמצי
           

 2012  2013  2014  2015  2016  יחסים פיננסיים עיקריים
         באחוזים  

 מדדי ביצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9.4% 8.4% 6.8% 6.5% 7.2% תשואה להון

 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% תשואה לנכסים
  9.98% 9.69% 9.81% 10.09% 1יחס הון עצמי רובד 

נוף     5.43% 5.52% )1(יחס המי
    104% 123% )1(כיסוי הנזילותיחס 

 74.1% 74.3% 77.3% 77.6% 73.5% יחס יעילות
      

      מדדי איכות אשראי 
 1.22% 1.19% 1.25% 1.12% 1.08% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

של  יותר מיתרת האשראי ימים או  90שיעור חובות פגומים או בפיגור 
 2.09% 1.79% 1.50% 1.36% 1.04% לציבור

 75% 83% 110% 108% 147% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום
 0.25% 0.14% 0.05% 0.15% 0.09% שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור

 
           

 2012  2013  2014  2015  2016  נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לשנת הדיווח
         במיליוני ש"ח  

נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק  רווח 

 

521 

 

446 

 

455 

 

538 

 

563 
נטו  2,250 2,187 2,101 1,953 2,169 הכנסות רבית, 

 134 97 89 18 80 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 1,547 1,664 1,667 1,541 1,480 הכנסות שאינן מרבית

 1,362 1,418 1,375 1,378 1,300 מזה: עמלות 
 2,814 2,860 2,912 2,710 2,683 הוצאות תפעוליות ואחרות

נלוות   1,676 1,746 1,780 1,629 1,656 מזה: משכורות והוצאות 
נקי בסיסי למניה בת   5.61 5.36 4.54 4.45 5.19 ש"ח (בש"ח) 0.05רווח 

 
           

 2012  2013  2014  2015  2016  נתונים עיקרים מהמאזן לסוף שנת הדיווח
         במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים

 

127,907 

 

125,476 

 

117,807 

 

111,025 

 

105,569 
נות בבנקים מזה:   22,939 26,100 29,182 30,727 29,150 מזומנים ופקדו
 9,756 10,799 12,554 16,439 15,776 ניירות ערך   
נטו     67,853 68,680 68,931 72,555 *77,328 אשראי לציבור, 

 98,901 104,124 110,764 117,813 119,973 סך כל ההתחייבויות
נות מבנקים מזה:   1,385 1,335 1,469 1,565 755 פקדו
נות הציבור     84,365 89,122 95,155 103,262 105,817 פקדו
 5,620 5,702 4,903 5,862 5,801 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   

 6,459 6,673 6,797  7,073 7,321 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק
 
           

 2012  2013  2014  2015  2016  נתונים נוספים
           

 מחיר מניה (באגורות)

 

5,650 

 

4,594 

 

4,990 

 

4,766 

 

5,449 
 - 1.99 2.84 1.30 1.99 (בש"ח) דיבידנד למניה
 5,191 5,170 5,067 4,817 4,563 )2(מספר משרות

 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% יחס עמלות לנכסים
 
א 18מיליון ש"ח המוצג במסגרת סעיף נכסים המוחזקים למכירה (ראה באור  298לא כולל אשראי לציבור בפיבי שוויץ בסך של  *

 לדוחות הכספיים).
 . לפיכך לא מוצגים נתוני השוואה.2015בהתאם להוראות בנק ישראל יחס המינוף ויחס כיסוי הנזילות חושבו החל משנת  )1(
 מספר המשרות כולל תרגום למונחי משרות של שעות נוספות. )2(
  


	מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים

