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בשנתלבנקערביישראלישקליםמיליון108.7שלרווחנקי

2011


 . 2011שנת למפרסם היום את דוחותיו הכספיים  נקערביישראליב

, 2010מיליון שקלים בשנת  75.1 לעומת , מיליון שקלים 108.7 -בהסתכם הרווח הנקי של הבנק 

  .44.7%בשיעור של  עליה

. 2010בשנת  21.2%לעומת  30.2% -הסתכמה ב 2011הנקי על ההון העצמי בשנת תשואת הרווח 


מיליון  21.7לעומת , מיליון שקלים 36.0הסתכם הרווח הנקי בסך של  2011של שנת  ברבעוןהרביעי

. 65.9% –גידול של כ   -2010שקלים ברבעון המקביל בשנת  
 
 
 

: הם 2011הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת 
 

מליון שקלים  29.1בסך של הפסדי אשראי הוצאות בגין לפני עולות מימון פברווח מ עליה 

 .בנקההנובע מגידול בפעילות עסקי 

 .מליון שקלים 17.2להפסדי אשראי בסך של  הוצאותקיטון ב 

 .מליון שקלים 5.3גידול בעמלות התפעולית בסך של  
.ות התפעוליות והאחרותמליון שקלים בהוצא 16.3מאידך חל גידול של  




:נתוניםנוספיםהעוליםמהדוחות

 5.2 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 5.8 -בכ 2011בדצמבר  31-הסתכם ב מאזןהבנק 

 .11.6%גידול של , 2010בדצמבר  31-מיליארד שקלים ב

 בהשוואה , מיליארד שקלים 3.7 -בכ 2011בדצמבר  31-הסתכם ב נטו,האשראילציבור 

 .13.1%גידול של , 2010בדצמבר  31-רד שקלים במיליא 3.3 -לכ

 בהשוואה , מיליארד שקלים 3.9 -בכ 2011בדצמבר  31-הסתכמו ב פיקדונותהציבור 

 .13.3%גידול של , 2010בדצמבר  31-מיליארד שקלים ב 3.4 -לכ

בהשוואה , מיליון שקלים 423.5 -בכ 2011בדצמבר  31-הסתכם ב ההוןהעצמישלהבנק 

. 25.8%גידול של , 2010בדצמבר  31-ן שקלים בוילימ 336.6 -לכ

 

 



 

עלהבנק

 31באמצעות  בצפון הארץ ובמשולש הצפוני, בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים במגזר הערבי

 חברה הוא מהמעסיקים הגדולים ביותר בו לחברה הערביתפיננסיים המותאמים ספציפית מספק שירותים, הבנק .סניפים

.  מהם בעלי השכלה אקדמאית 70%, עובדים 471ומועסקים בו , בישראל תהערבי

תחת המאפשרים ללקוח קבלת שירותים עצמיים מתקדמים , הבנק משלב שירות אישי ואנושי עם שירות בערוצים ישירים

. ועוד, בסלולר, באינטרנט מתקדמיםותי בנקאות שר, בשפה הערבית ai call  -הםיובינ, ai digital  המעטפת

 

בעיקר , בהיקף של מיליוני שקלים בשנהבפעילות למען הקהילה ובתמיכה , בחברה ובקהילה הערבית מעורבים  ועובדיוהבנק 

 יזמים" ,ס למוסיקה בשפרעם"תמיכה בביה, "לאומי אחרי"בפרויקטים דוגמת , הספורט והבריאות, התרבות, בתחומי החינוך

".מכבי אום אל פחם"ו "בני סכנין"ת הכדורגל ומעניק הבנק חסות לקבוצ, בנוסף. ועוד" צעירים



:נתוניםכספייםעיקרייםשלבנקערביישראלי

(במיליונישקלים)רווחורווחיות

%-בשינוי20102011 

הפסדיוצאותבגיןרווחמפעילותמימוןלפניה
 12.1 241.2 270.3אשראי

( 72.6) 23.7 6.5הוצאותבגיןהפסדיאשראי

 5.1 103.8 109.1פעוליותואחרותהכנסותת

 16.1 321.3 372.9הוצאותבגיןהפסדיאשראיסךהכנסותבניכוי

 8.0 204.0 220.3הוצאותתפעוליותואחרות

 44.7 75.1 108.7רווחנקי

   

  )*( 21.2% 30.2%תשואתהרווחהנקי
   

 (במיליונישקלים)התפתחותסעיפיהמאזןהעיקריים

ליום
31.12.2011

ליום
%-בשינוי31.12.2010

 11.6 )*( 5163.6 5,761.0סך כל המאזן 

 13.1 3,292.8 3,723.3 נטו, אשראי לציבור

 13.3 3,436.6 3,892.2פיקדונות הציבור 

 25.8 )*( 336.6 423.5הון עצמי 

    

 הלימותהוןלרכיביסיכון

ליום 
31.12.2011

ליום
31.12.2010

 )*(  14.61 15.60%הכולל לנכסי סיכון  ההון

  )*(  9.90 11.30%לנכסי סיכון  1הון רובד 

 .הוצג מחדש בשל  יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים)*( 
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