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 בסךלהפסדי אשראי  פעמית-הפרשה חדבוצעה  3102ברבעון השני של 

 .כתוצאה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור ₪,מיליון  090

 השורה התחתונה המדווחת לרבעון זה.להפרשה זו השפעה נקודתית על 

 

 

 ₪ון מילי 930הכנסות המימון ברבעון השני: 

 המקביל אשתקד רבעוןב₪ מיליון  948לעומת 

 5.8%-גידול של כ

 

 8..5%: (COST-INCOME RATIO)יחס היעילות 

 

 ₪מיליון  245 :לאחר ההפרשה הנ"ל, ברבעון השני הרווח הנקי

 ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליון  295לעומת 

 5.68%של  קיטון
 

 00.0%: ה על ההון העצמי ברבעון השניתשואה
 

 ₪מיליון  838ח הנקי במחצית הראשונה של השנה: הרוו

 במחצית המקבילה אשתקד₪ מיליון  .14לעומת 

 369%של  קיטון

 

  00.9%התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 

 

 

 ₪מיליון  58יחולק דיבידנד של 
 
 

 %.5.5: )לאחר השפעת הדיבידנד( לרכיבי סיכון 0יחס הון רובד 
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 חזרה לחלוקת דיבידנדים

טפחות -, יכול מזרחי860%של  5הלימות ההון רובד לאחר שעלה על התוואי להשגת יעד 

₪ מיליון  51פי החלטת הדירקטוריון, יחלק הבנק -על לחזור ולחלק דיבידנד לבעלי המניות6

 של המחצית הראשונה של השנה6 על בסיס הדוחות 

 לי המניות בבנק6כלל בעכדיבידנד ל₪ מיליארד  564לק סכום של ו, ח1004מאז שנת 

 

 ₪(סכום הדיבידנד )במיליוני  השנה

1004 530 

100. 311 

1005 400 

1009 510 

1050 100 

1055 510 

1053 51 

 11.,0 בסך הכול

 

 

  המתאם הטוב ביותר בין תשואה לסיכון

הוא אחד המדדים המרכזיים שבאמצעותם בוחן  (RAROC)מדד התשואה המותאמת לסיכון 

שפרסם  1051ת ביצועי המערכת הבנקאית על פני השנים6 מן הסקירה לשנת בנק ישראל א

טפחות מציג לאורך השנים האחרונות, ובאופן רצוף, -לאחרונה הבנק המרכזי עולה, כי מזרחי

 את המתאם הטוב ביותר בין תשואה לסיכון6
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טפחות יש את כל -למזרחיאני פורש בתחושת סיפוק גדולה; אלי יונס: 

 הרווחי והיעיל ביותר בישראל ,ים להמשיך ולהיות הבנק הצומחהכל

טפחות, לאחר תקופת כהונה של כתשע שנים וחצי, -אני פורש מתפקידי כמנכ"ל מזרחי"

ההישגים המרשימים אליהם הובלנו בשנים האחרונות, מהווים בתחושת סיפוק גדולה6 

שעומדים עם האתגרים שתאפשר לבנק להתמודד בצורה מיטבית  ,נקודת זינוק מצוינת

טפחות יש את כל הכלים: אסטרטגיה מובנית וברורה והון -אני משוכנע, שלמזרחי6 בפתח

, כדי להמשיך ולהיות הבנק הצומח, הרווחי והיעיל ביותר משובח, מקצועי ומסוראנושי 

 6הבאותבישראל גם בשנים 

תרחבות נה של המשך הדוחות קודמים, גם מהדוח הכספי הנוכחי עולה תמוכמו ב

הגיעו המימון ברבעון השני ובמחצית הראשונה כולה וצמיחה, ואף ביתר שאת6 הכנסות 

 -₪ מיליון  815-ב: ברבעון השני הסתכמו הכנסות המימון, מריבית ושלא מריבית, לשיא

הכנסות  גיעובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד6 במחצית הראשונה ה 961%עליה של 

6 1051לעומת המחצית הראשונה של  564%ידול של ג -₪ מיליון  .5,51-להמימון 

גידול של ₪, מיליון  519-הסתכמו ב 1053ההכנסות מעמלות במחצית הראשונה של 

כל זה כפועל יוצא מההתרחבות העסקית ומהמשך גיוסם המסיבי של לקוחות 6 360%

מיליון  5,413-ליות והאחרות במחצית במנגד, הסתכמו ההוצאות התפעוחדשים לבנק6 

נרשם שיפור נוסף ביחס היעילות התפעולית של בזכות זה, בלבד6  368%עליה של ₪, 

 1469%6-שהגיע בסוף הרבעון השני להבנק 

פעמית להפסדי -הפרשה חד סוימת,מ הבמיד ,הללו קיזזה חזקיםאת השפעת הנתונים ה

יישום הוראות בנק ישראל, בנושא הלוואות לפני מס, כתוצאה מ₪ מיליון  585אשראי של 

 שיא יעם רווח 1053לדיור6 ללא הפרשה חריגה זו היה הבנק מסיים את הרבעון השני של 

 %6.5-כותשואה להון של המדווחים( ₪ מיליון  141)במקום ₪ מיליון  300-מ יותרשל 

 860%קרוב מאוד ליעד של , 9695%-של הבנק עלה בסוף הרבעון ל 5יחס הון רובד 

שנקבע על ידי בנק ישראל6 הודות לכך, יכול הבנק לחזור ולחלק דיבידנד, לאחר הפסקה 

מגיעים תשלומי הדיבידנד ₪, מיליון  51הקרוב, בסך יחד עם הדיבידנד  6של כשנתיים

לאחר  ₪6מיליארד  564ועד היום, לסכום מרשים ביותר של  1004-משחילק הבנק 

 9654%6של הבנק על  5בד השפעת הדיבידנד עומד יחס הון רו

לפני פרישתי אני מבקש לאחל הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס, אלדד פרשר, ולכל העובדים 

 6אלי יונס ,מנכ"ל הבנקאומר  טפחות",-והמנהלים המצוינים של מזרחי
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 מזרחי טפחות בע"מבנק 

 נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

 במיליוני שקלים חדשים - 3102 ביוני 21ליום 

 
 עיפי מאזן עיקרייםס

 שינוי שיעור ביוני 30 

 %-ב 1051 1053 

 565 .513,39 531,913 , נטואשראי לציבור

 5560 511,194 531,515 הציבור פיקדונות

 5361 9,135 8,345 )המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי( הון עצמי

 869 511,355 03.,550 סך כל המאזן

 
 רווח ורווחיות

 

 ם שהסתיימולשישה חודשי

 שינוי שיעור ביוני 30ביום 

 %-ב 1051 1053 

 564 31.,5 .5,51 הוצאות בגין הפסדי אשראימימון לפני סך הכנסות 

 168 510 545 עמלות והכנסות אחרות

 0.1 3,288 95.,3 סך ההכנסות

 8160 551 151 וצאות בגין הפסדי אשראיה

 368 5,350 5,413 הוצאות תפעוליות ואחרות

 (2.5) 8.0 838 המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי ווח נקיר

  2%..0 00.9% תשואת הרווח הנקי על ההון

 
 יחסים פיננסיים

  ביוני 30 

 1053 1051  

  58% 59% אשראי לציבור לסך המאזן

  58% 90% קדונות הציבור לסך המאזןיפ

  163% 161% ןלסך המאזהמיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי, הון עצמי 

 לציבור, נטו מתוך האשראי  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  0651% 0611% )במונחים שנתיים(

Cost  Income Ratio:    

  1.65% 1469% לרבעון השני    

  1961% 1560% למחצית הראשונה    

  9603% 9654%  1רובד  - יחס הון לרכיבי סיכון

  51683% 51698%  יחס הון כולל לרכיבי סיכון

     
 

 

 


