
  
           

 

 

 

 5022 שנת לבנק ערבי ישראלי ברבעון הראשון של מיליון שקלים 52.5רווח נקי של 

 . 1025 שנתרבעון הראשון של למפרסם היום את דוחותיו הכספיים , מקבוצת לאומי, נק ערבי ישראליב
 

חברת , מיזוג בנק ערבי עם בנק לאומיישראלי ובדירקטוריון בנק לאומי  אושר בדירקטוריון בנק ערבי, 1025במאי  4ביום 
 .האם

 
בנק ערבי ישראלי יפעל  1022בינואר  2 -מהחל , בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך על פי דין, על פי ההחלטה

 .כחלק מבנק לאומי
הסניפים ועובדיהם ימשיכו . ייהפכו סניפי בנק ערבי ישראלי לסניפי בנק לאומי 1022בינואר  2 -מהחל , במסגרת המיזוג

יוכלו הלקוחות ליהנות מקשת רחבה של , מרגע המיזוג. באותם מיקומים ובאותם תנאים, לשרת את אותו קהל לקוחות
הבנק מתכנן להעמיק ולהגדיל את פעילותו במגזר . מוצרים ושירותים מתקדמים שקבוצת לאומי תעמיד לרשותם

עם דגש על , הסינרגיה שתיווצר עם המיזוג תאפשר להמשיך ולהעמיק את הפעילות והתמיכה במגזר העסקי. הערבי
    .עסקים קטנים

 
 

השוואה לרווח ב 24.5%-כ של עליה ,מיליון שקלים 15.1 -הסתכם ב 1025שנת ל ברבעון הראשוןשל הבנק  הרווח הנקי
  .1024ברבעון הראשון של שנת מיליון שקלים  11.0נקי של 

 
בהשוואה  1.2%-כ בשיעור של עליה ,מיליון שקלים 208.4 -הסתכמו ב 1025שנת ללרבעון הראשון  הכנסות הבנק

 .1024רבעון הראשון של מיליון שקלים ב 205.2הכנסות של ל
 

שנת לברבעון הראשון  1%..2לעומת  2%..2 -ב 1025שנת לברבעון הראשון הסתכמה , תשואת הרווח הנקי על ההון
1024. 

 
 

 :הינם 5022לרבעון הראשון של שנת הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח 

 .מיליון שקלים 2.1בסך של , נטו, בהכנסות ריביתעליה  -

 .מיליון שקלים 1.4בסך של , בהוצאות בגין הפסדי אשראי ירידה -

 .מיליון שקלים 2.4בסך של  שאינן מריביתבהכנסות  עליה -

 .עובדי הבנק םעם שנחת החדש יישום הסכם השכרבעקבות מיליון שקלים  1.1 -ב קטנוהוצאות השכר  -
   

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות
 

 1024 מרסב 12-מיליארד שקלים ב 1..-לכבהשוואה , מיליארד שקלים 8..-בכ 1025 מרסב 12-הסתכם ב מאזן הבנק
 (.1.1%גידול של ) 1024בדצמבר  12 -מיליארד שקלים ב 2.. -וכ, (1.2%ל גידול ש)

 
 מיליארד שקלים  4.8-לכ בהשוואה, מיליארד שקלים 5.1-בכ 1025 מרסב 12-הסתכם ב נטו, האשראי לציבור

 (.1.1%גידול של ) 1024בדצמבר  12 -מיליארד שקלים ב 5.2 -וכ, (1.1%גידול של ) 1024 מרסב 12-ב

 
 מיליארד שקלים  4.2-לכבהשוואה , מיליארד שקלים 4.8-בכ 1025 מרסב 12-הסתכמו ב פיקדונות הציבור

 (.0.2%גידול של ) 1024בדצמבר  12 -מיליארד שקלים ב 4.8 -וכ, (%..4גידול של ) 1024 מרסב 12-ב

 
 קלים מיליון ש 555.8-בהשוואה לכ, מיליון שקלים ..215-בכ 1025 מרסב 12-הסתכם ב הון הבנק

 (.2.2%גידול של ) 1024בדצמבר  12 -מיליון שקלים ב 228.8 -וכ, (21.2%גידול של ) 1024 מרסב 12-ב
 
 



  
           

 

 

 
 על הבנק 

 .בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים המותאמים לצרכי הציבור הערבי
, עובדים 410-הבנק הוא אחד המעסיקים הגדולים במגזר הערבי ומעסיק כ. סניפים הפרושים בצפון הארץ .1לבנק 

 .מהם בעלי השכלה אקדמאית 1%. -אשר למעלה מ

דוגמת , ai digitalתחת מעטפת , הבנק מעניק ללקוחותיו שירות אישי המשולב בשירותים מתקדמים בערוצים ישירים

ai call הבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובקהילה  .ועוד ותי בנקאות מתקדמים באינטרנט ובסלולרשר , בשפה הערבית
 .הספורט והבריאות ותורמים להם סכומים נכבדים מדי בשנה, התרבות, תומכים בתחומי החינוך, הערבית

בפעילות לצמצום , נוער ערבי מצטיין -מ.ע.בתכנית נ, ")!( יילאומי אחר"בין היתר שותף הבנק בפרויקטים של עמותת 
 ".בני סכנין"מעניק הבנק חסות לקבוצות הכדורגל , בנוסף. בהרחבת התנדבות נוער והעצמת נשים, שיעורי האבטלה

אשר בוחן ארגונים בתחום , בדירוג ארגון מעלה, הדרוג הגבוה ביותר -+"פלטינה"בדרוג  1021הבנק זכה בשנת 
 .האחריות התאגידית

 
 : בנק ערבי ישראלינתונים כספיים עיקריים של 

 (שקליםבמיליוני ) רווח ורווחיות 

 %-ב שינוי 5024 5022 במרס 12לרבעון הראשון שנסתיים ביום 

 1.5 2.5. 87.4 נטו, הכנסות  ריבית 

 + 1.1 (0.2) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 4.1 18.2  10.0 הכנסות שאינן מריבית

 2.2         202.8      207.2    הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

 1.2 (א)     66.0    66.8 הוצאות תפעוליות ואחרות

 14.5 (א)       22.0 25.2 רווח נקי

  (א) 1%..2    2%..2 תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

 (שקליםבמיליוני ) התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

 מאזן

 ליום

12.1.5022 

 ליום

12.1.5024 

 ליום

12.25.5024 

 לעומת  %-שינוי ב

12.1.5024 12.25.5024 

 1.1 1.2 (א) 1..51,.      (א) ..221,.      8,724.0   סך כל המאזן

 1.1 1.1 5,024.8 84.5.,4 2,554.5   נטו, אשראי לציבור

 0.2 ..4 14.5.,4 4,208.4 4,754.7   פיקדונות הציבור

 2.2 21.2 (א) 228.8      (א) 555.8       552.8 הון

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 ליום 
    12.1.5022   

  ליום
 (א) 12.1.5024

  ליום
 (א) 12.25.5024

  

   21.14% 21.84% 25.58% (ב) ההון הכולל לנכסי סיכון

   21.25% 22.44% 22.29% (ב) י סיכוןלנכס 2הון רובד 

  

 .הוצג מחדש (א)

 .2נכסי סיכון של נדבך  (ב)


