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  2011במאי  30                     

  א"עבאייר תש וכ                                       
  

של  ברבעון הראשוןרווחי בנק לאומי למשכנתאות הסתכמו 
   שקליםמיליון   59 -ב 1120

  
   שקליםמיליארד  52.9 - בכ 2011רבעון הראשון של ב הסתכםהאשראי לציבור 

  2010לעומת סוף  3.5%גידול של 
  
  
  

מהם  ,2011לרבעון הראשון של שנת חות "ריון בנק לאומי למשכנתאות אישר את הדודירקטו

 רווחלעומת , שקליםמיליון  59-של הבנק הסתכם בתקופה הנסקרת ב הרווח הנקיעולה כי 

 רבעוןבהסתכמה   התשואה נטו על ההון .המקביל אשתקד רבעוןב שקליםמיליון  28של 

   .ברבעון המקביל 4.5%תשואה של לעומת , בחישוב שנתי 9.4%- ב 2011של  ןהראשו
  

-ב 31.03.11הסתכם ביום , המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, האשראי לציבור

  . 3.5% גידול של,  2010בסוף  שקליםמיליון  51,083לעומת  שקליםמיליון  52,856

  

) םללא מיחזורי, מכספי בנק(העמיד הבנק הלוואות חדשות  2011ברבעון הראשון של 

ברבעון המקביל מיליון שקלים  2,896 - בהשוואה ל ,מיליון שקלים 3,354בהיקף של 

  .15.8%גידול של , אשתקד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

   054-5629340 –לאומי , חברות בנותדובר , יואב פולס : לפרטים נוספים
 03-5149339:  פקס, 03-5149404: טל, אביב-תל, 34יהודה הלוי ' רח, מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור

   :על הבנק
  

הינו ותיק הבנקים למשכנתאות  1921לאומי למשכנתאות אשר נוסד כחברה עוד בשנת בנק 
תמחה במתן הלוואות והוא מ, הבנק הינו בשליטה מלאה של בנק לאומי. הפועלים בארץ
  .כמו גם מתן הלוואות לזכאי משרד השיכון, ן"בניה ושיפוצים של נכסי נדל, למימון רכישה

 11 -ו, מרביתן בתוך סניפי לאומי, נציגויות ברחבי הארץ 101בנק לאומי למשכנתאות מפעיל 
   .מהן כסניפים עצמאיים

  
  :לאומי למשכנתאותנתונים כספיים עיקריים של בנק 

  
  )ח"במיליוני ש(רווח ורווחיות 

  
  שינוי  לשלושה חודשים שהסתיימו בתאריך

  %- ב
31.3.2011  31.3.2010    

הוצאות רווח מפעילות מימון לפני 
  74.3  70  121  בגין הפסדי אשראי

  -  )6( )12(  הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות רווח מפעולות מימון לאחר 

 76.3    76  133  בגין הפסדי אשראי
  109.8  44  91  ווח מפעולות רגילות לפני מסר

  114.4  28  59  רווח נקי
  

  
    4.5%  9.4%  תשואת הרווח הנקי

  
  

  )ח"במיליוני ש(התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

במרס  31 יוםל  
2011  

בדצמבר  31יום ל
2010  

  שינוי
  %- ב

  3.5  51,290  53,097  מאזן
  3.5  51,083  52,856  אשראי לציבור

 )0.6 (  2,656  2,640  הון עצמי
  
  
  יחס הון לרכיבי סיכון 

  % 12.37  %15.68     

  
  


