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 2162 באוגוסט 66 
 

 
 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי 5..7רווח נקי של 

 2.02 של שנת במחצית הראשונה 
 

 .2162של שנת  נההראשומחצית לנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים ב
מיליון  48.1לעומת  , מיליון שקלים 51.7 -כהסתכם בשל הבנק הרווח הנקי בתקופה הנסקרת 

  .5.6%עליה בשיעור של  - 2166של שנת  נההראשו מחציתבם שקלי

מיליון שקלים  24.2לעומת , מיליון שקלים 25.1-הסתכם בכ 2162הרווח ברבעון השני של שנת 

 .3.3%עליה בשיעור של , בתקופה המקבילה אשתקד

 השנה של  נההראשומחצית הסתכמה ב, (בחישוב שנתי) תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי

 .23.6% -סתכמה תשואת הרווח הנקי בהשל השנה ברבעון השני  .24.1% -ב
 

 :נובע מהגורמים הבאים 2.02של שנת  נההראשו מחציתהגידול ברווח ב

 נטו בסך של ריבית מבהכנסות בפעילות העסקית של הבנק שהביאה לעליה עליה  -
 .מיליון שקלים 66.9 

 .מריביתבהכנסות שאינן  שקליםמיליון  3.1 -כשל  גידול -

 

מיליון  6.7וגידול של  בהוצאות תפעוליות ואחרות  מיליון שקלים 8.7גידול של חל  ,מנגד

 .חלקית את הגידול בהכנסות ואשר קיזזשקלים בהוצאות להפסדי אשראי 
 
 

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות

 ארדמילי 5.3 –שקלים בהשוואה לכ מיליארד 5.9 -ב 31.6.2162ביום הסתכם  מאזן הבנק

גידול ) 36.62.2166מיליארד שקלים ביום  5.8 -וכ, (61.9%גידול של ) 31.6.2166שקלים ביום 

 (.2.8%של 

 3.5 –שקלים בהשוואה לכ מיליארד 3.9 -ב 31.6.2162ביום הסתכם נטו האשראי לציבור 

 36.62.2166שקלים ביום  ארדמילי 3.7 -וכ, (66.4%גידול של ) 31.6.2166שקלים ביום  ארדמילי

 (.4.8%גידול של )

 3.6 –מיליארד שקלים בהשוואה לכ  4.6 -ב 31.6.2162ביום הסתכמו  פיקדונות הציבור

 36.62.2166מיליארד שקלים ביום  3.9 -וכ, (62.7%גידול של ) 31.6.2166שקלים ביום  ארדמילי

 (.5.2%גידול של )

 361.3 –שקלים בהשוואה לכ  וןמילי 474.9 -ב 31.6.2162ביום הסתכם  ההון העצמי של הבנק

 36.62.2166מיליון שקלים ביום  423.5 -וכ, (36.8%גידול של ) 31.6.2166מיליון שקלים ביום 

 (.62.6%גידול של )

 

  

 
 

 
 

 : נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

 (ח"במיליוני ש)רווח ורווחיות 

 

 לשישה חודשים שנסתיימו 

 ביוני .0 -ב

 שנסתיימו לשלושה חודשים 

 ביוני .0 -ב

 2.02 2.00 

 שינוי 

 2.00 2.02 %-ב

 שינוי 

 %-ב

 8.6 65.6 1..5 9.3 628.1 001.1 נטו, הכנסות  ריבית 

 + 1.9 2.2 77.3 2.2 0.1 בגין הפסדי אשראי הוצאות
 9.7 27.9 3..0 5.3 56.8 71.5 הכנסות שאינן מריבית

הוצאות בגין הפסדי סך הכנסות בניכוי 

 5.6 92.6 15.0 7.2 682.6 017.5 אשראי

 4.9 55.5 75.2 8.6 617.9 003.3 הוצאות תפעוליות ואחרות

 3.3 24.2 ..27 5.6 48.1 5..7 רווח נקי

 

 

 

 

 

  36.3% 20.3%   31.6% %..22 תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

 (ח"במיליוני ש)התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

 מאזן

 ליום

0..3.2.02 

 ליום

0..3.2.00 

 ליום

00.02.2.00 

 לעומת  %-שינוי ב

0..3.2.00 00.02.2.00 

 2.8 61.9 5,766.1  5,338.5 2..7,12 סך כל המאזן

 4.8 66.4 3,723.3 3,514.6 0,1.2.2 נטו, אשראי לציבור

 5.2 62.7 3,892.2 3,632.6 12.5.,2 פיקדונות הציבור

 62.6 36.8 423.5    361.3 252.1 הון עצמי

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 
 ליום

0..3.2.02 
 ליום

0..3.2.00 
 ליום

00.02.2.00   

   65.61%  64.52% 03.20% )*( ההון הכולל לנכסי סיכון

   66.31%  61.19% 02.00% )*( לנכסי סיכון 0הון רובד 
 

 .בלבד 6נכסי סיכון של נדבך )*( 
 
 

 


