
  

 

 

 0200 בנובמבר 02 
 

 

של  ברבעון השלישי מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי 44.2רווח נקי של 
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 01% גידול של -4104 שנת 

 
בהשוואה לתקופה  ,4.4%-הרווח הנקי ב גדלבתשעת החודשים הראשונים של השנה  

 מיליון שקלים  35.0-והסתכם ב, המקבילה אשתקד
 

של שנת  לתשעת החודשים הראשוניםו לרבעון השלישי י ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספייםנק ערבב

מיליון שקלים  30.3  -בהשוואה ל, מיליון שקלים 35.0 -בשל הבנק הרווח הנקי הסתכם בתקופה הנסקרת  .0200

  .4.4%עליה בשיעור של  - 0200של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
 

מיליון שקלים בתקופה  02.3 -בהשוואה ל, מיליון שקלים 04.2-הסתכם ב 0200של שנת  לישיהשהרווח ברבעון 

 .01%עליה בשיעור של , המקבילה אשתקד

 

 .2%..0 -השנה בשל  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכמה , (בחישוב שנתי) תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי

 .01.2% -בסתכמה תשואת הרווח הנקי השל השנה י שלישברבעון ה
 

 ,בפעילות העסקית של הבנקעליה מ בעיקר תנובע  0200של  בתשעת החודשים הראשוניםברווח  היעלה

הינה מגידול באשראי שניתן  ההעליעיקר  .מיליון שקלים 01.3נטו בסך של בהכנסות מריבית שהביאה לעליה 

 . מת בהכנסה מעמלותמסוי ריאלית כנגד עליה זו חלה שחיקה .בעיקר באמצעות הלוואות, לציבור

 

מיליון שקלים בהוצאות להפסדי  2.3וגידול של  בהוצאות תפעוליות ואחרות  מיליון שקלים 3.2גידול של חל  ,מנגד

 .חלקית את הגידול בהכנסות ואשר קיזז ,אשראי
 
 

 6נתונים נוספים העולים מהדוחות

 

 2.5.0200.שקלים ביום  מיליארד 1.2 –ה לכשקלים בהשווא מיליארד 2.0 -כב 2.5.0200.ביום הסתכם  מאזן הבנק

 (.1.0%גידול של ) 0.00.0200.מיליארד שקלים ביום  1.4 -וכ, (00.5%גידול של )

 

שקלים ביום  ארדמילי 2.. –שקלים בהשוואה לכ מיליארד 2.2 -ב 2.5.0200.ביום הסתכם נטו האשראי לציבור 

 (.3.1%גידול של ) 0.00.0200.ם ביום שקלי ארדמילי 3.. -וכ, (00.3%גידול של ) 2.5.0200.

 

שקלים ביום  ארדמילי 3.. –מיליארד שקלים בהשוואה לכ  2.0 -ב 2.5.0200.ביום הסתכמו  פיקדונות הציבור

 (.3.0%גידול של ) 0.00.0200.מיליארד שקלים ביום  5.. -וכ, (00.2%גידול של ) 2.5.0200.

 

מיליון שקלים ביום  42.2. –שקלים בהשוואה לכ  וןמילי 120.0 -ב 2.5.0200.ביום הסתכם  ההון העצמי של הבנק

 (.04.2%גידול של ) 0.00.0200.מיליון שקלים ביום  1..20 -וכ, (05.5%גידול של ) 2.5.0200.
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

 (ח"במיליוני ש)רווח ורווחיות 

 

 לשלושה חודשים שנסתיימו 

 בספטמבר 01 -ב

 לתשעה חודשים שנסתיימו 

 בספטמבר 01 -ב

 4104 4100 

 שינוי 

 4100 4104 %-ב

 שינוי 

 %-ב

 4.2 052.0 400.4 1.2 24.0 30.5 נטו, הכנסות  ריבית 

 + ..0 3.1 + 2.0 0.0 בגין הפסדי אשראי הוצאות

 1.5 42.4 45.4 3.0 04.2 01.1 הכנסות שאינן מריבית

הוצאות בגין הפסדי וי סך הכנסות בניכ

 1.3 034.2 452.2 0.5 52.2 54.4 אשראי

 2.1 021.3 030.0 (0.0) 13.4 12.1 הוצאות תפעוליות ואחרות

 4.4 30.3 35.0 01.2 02.3 44.2 רווח נקי

 

 

 

 

 

   04.4% 40.2%  05.1% 41.2% תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

 (ח"במיליוני ש)התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

 מאזן

 ליום

01.5.4104 

 ליום

01.5.4100 

 ליום

00.04.4100 

 לעומת  %-שינוי ב

01.5.4100 00.04.4100 

 1.0 00.5 1,320.2 1,202.0 2,114.1 סך כל המאזן

 3.1 00.3 ...30,. 142.3,. 2,110.0 נטו, אשראי לציבור

 3.0 00.2 450.0,. 3.4.2,. 2,034.0 פיקדונות הציבור

 04.2 05.5 1..20 42.2. 114.4 הון עצמי

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 
 ליום

01.5.4104 
 ליום

01.5.4100 
 ליום

00.04.4100   

   01.22%  01.20% 02.20% )*( ההון הכולל לנכסי סיכון

   2%..00  02.20% 04.21% )*( לנכסי סיכון 0הון רובד 
 

 .בלבד 0נכסי סיכון של נדבך )*( 
 
 

 


