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 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי 25.7רווח נקי של 

 2012 ברבעון הראשון של שנת 
 

 .2012לרבעון הראשון של שנת נק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים ב
מיליון  23.8לעומת  , מיליון שקלים 25.7 -כהסתכם בשל הבנק הרווח הנקי בתקופה הנסקרת 

. 8%עליה בשיעור של   -2011עון הראשון של שנת ברבשקלים 

השנה  של הסתכמה ברבעון הראשון , (בחישוב שנתי) תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי

. 26% -ב
 

: נובע מהגורמים הבאים 2012הגידול ברווח ברבעון הראשון של שנת 

ל בפעילות גידובעיקר מ תובעהנ ,מיליון שקלים 6.6סך של ריבית נטו במעליה בהכנסות  -

 .עסקי הבנק
 .ליון שקליםימ 1.6בסך של  ,קיטון בהוצאות להפסדי אשראי -
. בהכנסות שאינן מריבית שקלים 300,000-כשל  גידול -

 

אשר קיזז חלקית את , בהוצאות תפעוליות ואחרות מיליון שקלים 6חל גידול של  ,מאידך 

. הגידול בהכנסות
 
 

: נתונים נוספים העולים מהדוחות

מיליארד  5.2 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 5.9 -בכ 2012 במרס 31 -הסתכם ב קמאזן הבנ

 2011בדצמבר  31 -מיליארד שקלים ב 5.8 -וכ, (14%גידול של ) 2011 מרסב 31-שקלים ב

 (.2.4%גידול של )
 3.4 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 3.8 -בכ 2012במרס  31-הסתכם ב נטוהאשראי לציבור 

 31 -מיליארד שקלים ב 3.7 -וכ, (13.6%גידול של ) 2011במרס  31-ב מיליארד שקלים

 (.2.8%גידול של ) 2011בדצמבר 
 3.5 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 4.0 -בכ 2012 סרמב 31-הסתכמו ב פיקדונות הציבור

 31 -מיליארד שקלים ב 3.9 -וכ, (13.3%גידול של ) 2011במרס  31-מיליארד שקלים ב

 (.2.7%גידול של ) 2011בדצמבר 
 -בהשוואה לכ מיליון שקלים 449.0 -בכ 2012 במרס 31-הסתכם ב ההון העצמי של הבנק

 31 -שקלים ב יוןמיל 423.5 -וכ, (33.9%גידול של ) 2011במרס  31-שקלים ב ליוןמי 335.3

 (.6%  גידול של) 2011בדצמבר 
 

 

 

  

 

 

 

  
 : נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

( ח"במיליוני ש) רווח ורווחיות 

 %-ב שינוי 2011 2012 במרס 31לרבעון הראשון שנסתיים ביום 

 10.6 62.4 69.0נטו , הכנסות  ריבית 

 - 1.3 (0.3) בגין הפסדי אשראי( הכנסות)הוצאות 

 1.0 28.9 29.2 הכנסות שאינן מריבית

 9.4 90.0 98.5 הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

 11.5 52.4 58.4הוצאות תפעוליות ואחרות 

 8.0 23.8 25.7רווח נקי 

 

 

 

 

 

  )*( 32.3% 26.0%תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי 

( ח"במיליוני ש) התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

מאזן 

ליום 

31.3.2012 

ליום 

31.3.2011 

ליום 

31.12.2011 

לעומת   %-שינוי ב

31.3.2011 31.12.2011 

 2.4 14.0 5,761.0 )*( 5,174.8 5,901.0סך כל המאזן 

 2.8 13.6 3,723.3 3,368.3 3,826.4 נטו, אשראי לציבור

 2.7 13.3 3,892.2 3,527.9 3,996.7פיקדונות הציבור 

 6.0 33.9 423.5 )*( 335.3 449.0הון עצמי 

הלימות הון לרכיבי סיכון 

ליום  
31.3.2012 

ליום 
31.3.2011 

ום לי
31.12.2011 

  

   15.60% )*( 14.34% 15.96% )**(  ההון הכולל לנכסי סיכון

   11.30% )*(  9.74% 11.75% )**(  לנכסי סיכון 1הון רובד 
 

 
הוצג מחדש בשל  יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית  )*(  

. על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים     
 
 
  

. בלבד 1נכסי סיכון של נדבך )**( 


