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 4102דוחות כספיים לשנת 

 : ר הדירקטוריון "יו, זאב נהרי

מעידות על המשך מגמת ההתפתחות של הבנק בכל תחומי  6102תוצאות הבנק לשנת 

של הבנק לאורך השנים האחרונות  ו מהוות המשך לביצועים הפיננסייםאל תוצאות. הליבה

תוך הרחבת פריסת סניפי הבנק וביצוע שינויים במבנה , שאופיינו בגידול בהיקפי הפעילות

יודגש כי הגידול  .ילות הבנק ולדרישות הרגולטוריותהארגוני של הבנק והתאמתו לאופי פע

 . מושכל פקת לקחים וניהול סיכוניםתוך ה ,בפעילות מבוצע באופן מבוקר

 
מיצובו של הבנק כבנק מוביל בחברה הערבית בשנים האחרונות נובעת בין היתר בשל 

על מנת לסייע להתפתחותה , מעורבותו הפעילה לקידום מטרות החברה בה הוא פועל

במסגרת זו הבנק מציע חבילות פיננסיות ומסלולי חסכון והשקעה ייחודיים . ושגשוגה

 .בדגש על פעילות קמעונאית, תאמים לצרכי הלקוחותהמו

   .הבנק מעניק תרומות כספיות וחסויות למגוון עמותות ומוסדות בתחומים קהילתיים כמו כן

 .מקצועיות וחדשנות ,תשקיפו, ערכים של הוגנות בבנק תרבות ארגונית המבוססת על

 

 

 :הבנקל "מנכ, דני גיטר

שנה מאתגרת במיוחד לאור השינויים והתמורות שהתחוללו בארץ ובעולם  ההיית 6102שנת 

 . והרגולטוריםהפוליטיים , בהיבטים הכלכלים

אופיינה במספר התפתחויות משמעותיות לא מתוכננות במישור  6102אין ספק כי שנת 

מושכל ולהציג שיפור  הצליח להתמודד עימן באופן, כהרגלו, טחוני והכלכלי אך הבנקיהב

 . בתוצאות הכספיות ובפרמטרים העסקיים

 
 

נרשמו הישגים עסקיים אשר . וראוי להערכה היקף ההישגים בשנה מאתגרת זו היה מרשים

נפתח סניף חדש , הוקמו מרכזי מומחיות, באו לידי ביטוי בגידולים יפים ביתרות המאזניות

 הוגדלה מצבת הלקוחות, בסניפים קיימיםבוצעו שדרוגים ושיפורים , וליס'ביישוב ג

בנק ערבי ישראלי . הצעות ערך ייחודיות למגוון הלקוחות הפרטיים במגזרים השונים גובשוו

ויצא במוצר  למימון דיור מתאימיםאוכלוסיה הערבית פתרונות לשהעמיד הינו הבנק הראשון 

   .אטרקטיבי של הלוואות דיור ללא משכנתא

שיפור חווית , ל לוותה בהמשך שדרוג הפעילות בדיגיטאל"האינטנסיבית הנכל הפעילות 

 .בחברה הערבית למיצוב הבנק הלקוח והטמעת מהלכים



  
 

 

 4102 בשנתמיליון שקלים  01102רווח נקי של בנק ערבי ישראלי מדווח על 

 . 6102שנת למפרסם היום את דוחותיו הכספיים , מקבוצת לאומי, נק ערבי ישראליב
 

מיליון שקלים  012.2השוואה לרווח נקי של ב %..2 של ירידה – מיליון שקלים 011.2 -הסתכם ב 6102שנת ל נקיהרווח ה
  .6103בשנת 

 
 ..260הכנסות של בהשוואה ל 2.2%עליה בשיעור של  - מיליון שקלים 221.4 -הסתכמו ב 6102לשנת  הבנקהכנסות 

   .6103מיליון שקלים בשנת 
 

 .6103בשנת  60.6%לעומת  %..02 -ב 6102הסתכמה בשנת , הנקי על ההוןתשואת הרווח 
 

 :םינה 4102הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת 

 .הבנק ת שלעסקיהמגידול בפעילות  נובעת ברובה ,מיליון שקלים 8..6בסך של  ,נטו, ריבית הכנסותבעליה  -

 כוללת יישום חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא         ה מיליון שקלים 8.2בסך של , בהוצאות בגין הפסדי אשראי עליה -
 .לאנשים פרטיים הפרשה קבוצתית          

 נובעת בעיקר מיישום ההוראה בדבר מדידת הכנסות, .מיליון שקלים 8.2בסך של  בהכנסות שאינן מריביתירידה  -
 .ריבית          

 .מיליון שקלים 00.4בסך של  עוליותבהוצאות התפ עליה -
   

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות
 

 30-מיליארד שקלים ב 2.4  -לכבהשוואה , מיליארד שקלים 2.. -בכ 6102בדצמבר  30-הסתכם ב מאזן הבנק
 .01.3%גידול של  - 6103בדצמבר 

 
 מיליארד שקלים  2.2 -לכ בהשוואה, מיליארד שקלים 2.0-בכ 6102בדצמבר  30-הסתכם ב נטו, האשראי לציבור

 .01.2%גידול של  - 6103בדצמבר  30-ב

 
 מיליארד שקלים  2.2 -בהשוואה לכ, מיליארד שקלים 2.8-בכ 6102בדצמבר  30-הסתכמו ב פיקדונות הציבור

 .2.2%גידול של  - 6103בדצמבר  30-ב

 
 מיליון שקלים  223.1 -בהשוואה לכ, מיליון שקלים 223.2 -בכ 6102בדצמבר  30-הסתכם ב הון הבנק

 .08.6%גידול של  - 6103בדצמבר  30-ב
 

 .6102השלכות ההסכם יכללו בשנת . נחתם הסכם שכר בלאומי אשר חל גם על הבנק ועובדיו לאחר תאריך המאזן
 

 על הבנק 

 .בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים המותאמים לצרכי הציבור הערבי

, עובדים 241-כהבנק הוא אחד המעסיקים הגדולים במגזר הערבי ומעסיק . סניפים הפרושים בצפון הארץ .3לבנק 

 .מהם בעלי השכלה אקדמאית 3%. -אשר למעלה מ

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

ai call  ו מעורבים בחברה ובקהילה הבנק ועובדי .שרותי בנקאות מתקדמים באינטרנט ובסלולרבשפה הערבית

 .בשנה נכבדים מדיסכומים הספורט והבריאות ותורמים להם , התרבות, תומכים בתחומי החינוך, הערבית



  
 

 לצמצוםבפעילות , ער ערבי מצטייןונ -מ.ע.בתכנית נ ,"לאומי אחרי"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  6103הבנק זכה בשנת 

 .האחריות התאגידית

 

 

 : י ישראלינתונים כספיים עיקריים של בנק ערב
 
 

 (במיליוני שקלים)רווח ורווחיות 

 
 %-ב שינוי 2013 2014

 4.2 293.6 44002 נטו, ריבית הכנסות 

 ...4 8.7 0.04 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (6.7) 128.1 00901 הכנסות שאינן מריבית

 2.6 413.0 .2440 הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

 4.8 249.0 4.109 ואחרותהוצאות תפעוליות 

 (5.7) 012.2 01102 רווח נקי

  21.2% 16.7% תשואת הרווח הנקי

    

 (במיליוני שקלים)התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

  ליום 
4000404102 

  ליום
 %-ב שינוי 4000404104

  10.3 6,868.9 7,576.2 סך כל המאזן

  10.6 4,580.9 5,064.8 נטו, אשראי לציבור

  4.4 4,592.8 4,794.5 פיקדונות הציבור

 08.6  553.0 653.4 הון

    

 הלימות הון לרכיבי סיכון

  ליום 
4000404102 

  ליום
4000404104  

  06.21% %.0404 )*( ההון הכולל לנכסי סיכון

  11.85% %.0404 )*(  לנכסי סיכון 0הון רובד 

 .6על פי הוראות באזל  30.06.6103 ליום, 3על פי הוראות באזל  30.06.6102ליום , בלבד 0נכסי סיכון של נדבך )*( 

 


