
  
                                                   

 

 

 
 5102בנובמבר  8 

 
  לבנק ערבי ישראלי מיליון שקלים 2.07רווח נקי של 

 7.25של שנת תשעת החודשים הראשונים ב
 

   
 . 5102 לתשעת החודשים הראשונים של שנתמפרסם היום את דוחותיו הכספיים , מקבוצת לאומי, נק ערבי ישראליב
 
 

 1.2%-של כעליה , מיליון שקלים 21.5 -הסתכם ב 5102של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת  הרווח הנקי
  .5102מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2..7בהשוואה לרווח נקי של 

 
בהשוואה לרווח נקי של  %..2-עליה של כ, מיליון שקלים 50.2-הסתכם ב 5102ברבעון השלישי של שנת  הרווח הנקי

 .5102מיליון שקלים ברבעון השלישי של שנת  51.2
 

 5%..-כ בשיעור של עליה ,מיליון שקלים 7.2.. בהסתכמו  5102בתשעת החודשים הראשונים  של שנת  הכנסות הבנק
 .5102מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של  57.0.הכנסות של בהשוואה ל

 
בתקופה  07.2%לעומת , 02.2% -ב 5102הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת , תשואת הרווח הנקי על ההון

 .המקבילה אשתקד
 

 

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות

 

 1.-מיליארד שקלים ב 2.2 -לכבהשוואה , מיליארד שקלים 8.5 -בכ 5102בספטמבר  1.-בהסתכם  מאזן הבנק <

 (8.2%גידול של )  5102בדצמבר  0. -מיליארד שקלים ב 2.7 -וכ ,(%...גידול של ) 5102בספטמבר 

 

-במיליארד שקלים  2.1 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 2.7 -בכ 5102בספטמבר  1.-בהסתכם  האשראי לציבור נטו <

 (.%...גידול של ) 5102בדצמבר  0. -מיליארד שקלים ב 2.0 -וכ, (00.2%גידול של ) 5102 בספטמבר  1.
 

 1.-מיליארד שקלים ב 2.2 -בהשוואה לכ, שקליםמיליארד  2.0 -בכ 5102בספטמבר  1.-בהסתכמו  פיקדונות הציבור <

 (.7.2%גידול של ) 5102בדצמבר  0. -מיליארד שקלים ב 2.8 -וכ, (2%..גידול של ) 5102 ספטמברב

 

 1.-שקלים במיליון  712.2 -מיליון שקלים בהשוואה לכ 1..21 -כב 5102בספטמבר  1.-בהסתכם  הבנק הון <

 (.7%..0גידול של  ) 5102בדצמבר  0. -מיליון שקלים ב 708.8 -וכ, (%..07גידול של ) 5102 ספטמברב
 
 

אושר  בדירקטוריון בנק ערבי ישראלי  50507.25-ב,  7.25כפי שדווח בהודעה לעיתונות לרבעון הראשון של *    
0  20207.21 -חברת האם  וזאת החל מ, מיזוג  בנק ערבי ישראלי עם לאומי , ובדירקטוריון בנק לאומי     



  
                                                   

 

 

  
 על הבנק 

 .פיננסיים המותאמים לצרכי החברה הערביתבנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ו
, עובדים 281-הבנק הוא אחד המעסיקים הגדולים במגזר הערבי ומעסיק כ. סניפים הפרושים בצפון הארץ 2.לבנק 

 ותיו שירות אישי המשולב בשירותיםהבנק מעניק ללקוח .מהם בעלי השכלה אקדמאית %.2 -אשר למעלה מ

, אתר שיווקי בשפה הערבית  ,הערבית בשפה ai callדוגמת , ai digitalתחת מעטפת , מתקדמים בערוצים ישירים
תומכים בתחומי , הבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובקהילה הערבית .שרותי בנקאות מתקדמים באינטרנט ובסלולר ועוד

 .שנה יאות ותורמים סכומים נכבדים מדיהספורט והבר, התרבות, החינוך
בהרחבת התנדבות  ,נוער ערבי מצטיין -מ.ע.בתכנית נ, "לאומי אחריי "בין היתר שותף הבנק בפרויקטים של עמותת 

" בני סכנין"מעניק הבנק חסות לקבוצת הכדורגל מליגת העל , בנוסף. קשישים והעצמת נשים, בקהילה בדגש על  נוער
אשר בוחן ארגונים בתחום , גבוה ביותר בדירוג ארגון מעלההדרוג ה -+"פלטינה"בדרוג  .510 -מדורג החל מהבנק 

 .האחריות התאגידית
 

 : נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

 (שקליםבמיליוני )רווח ורווחיות 

 

 לתשעה חודשים שנסתיימו 

 בספטמבר .0 -ב

 לשלושה חודשים שנסתיימו 

 בספטמבר .0 -ב

 7.25 7.25 

 שינוי 

 7.25 7.25 %-ב

 שינוי 

 %-ב

 7.0 80.8 8108 2.0 2...5 75907 נטו, הכנסות  ריבית 

 ..28 8.8 2002 (2..) 2..0 .200 בגין הפסדי אשראי (הכנסות/ )הוצאות

 (2.2) 2..5 .780 1.7 87.2 8207 הכנסות שאינן מריבית

 (0.1) 015.2 2.202 2.. 05.7. 07005 הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

 1100 2.2 2...0 7.805 הוצאות תפעוליות ואחרות

 

7... (2..) 

 ..2 51.2 7202 1.2 2..7 2.07 רווח נקי

  

 

 

 

 

  02.7% 2007%  07.2% 2502% תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

 (שקליםבמיליוני )התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

 מאזן

 ליום

0.0907.25 

 ליום

0.0907.25 

 ליום

0202707.25 

 לעומת  %-שינוי ב

0.0907.25 0202707.25 

 8.2 ... 2,2.2.5 ..2,2.1 8,70702 סך כל המאזן

 ... 00.2 2,172.8 0....,2 5,51509 נטו, אשראי לציבור

 7.2 2.. 2,2.2.2 2,720.2 5,2.205 פיקדונות הציבור

 7..0 ..07 708.8 712.2 .2.00 הון

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 
 ליום

0.0907.25 
 ליום

 (א)0.0907.25
 ליום

   (א)0202707.25

   52%..0 %.05.8 200.2% (ב)ההון הכולל לנכסי סיכון 

   05.02% 00.80% %..270 (ב)לנכסי סיכון  2הון רובד 
 
 הוצג מחדש( א)
 .  0 נכסי סיכון של נדבך( ב)

 

 


