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הודעה לעיתונות

דוחות כספיים ליום 30.6.2013



בנק ערבי ישראלי       הודעה לעיתונות

  
                                                   

 
 

 1023 אוגוסטב 21 
 

 
 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי 5..6רווח נקי של 

 023. של שנת מחצית הראשונה ב
 

   

 .1023של שנת  הראשונהלמחצית נק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים ב   
נה הראשו מחציתבמיליון שקלים  50.7לעומת , מיליון שקלים 51.6 -בשל הבנק הרווח הנקי הסתכם בתקופה הנסקרת 

לעומת , מיליון שקלים 16.2-הסתכם ב 1023ברבעון השני של שנת  הנקי הרווח .3.7%עליה בשיעור של  - 1021של שנת 

 .4.4%עליה של , מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד 15.0

 

ברבעון השני  .13.0% -השנה בשל מחצית הראשונה הסתכמה ב, (בחישוב שנתי) תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי

 .13.4% -של השנה הסתכמה תשואת הרווח הנקי ב

הביאה אשר  ,מעלייה בפעילות העסקית של הבנק ,בין היתר ,תנובע 1023של שנת  במחצית הראשונהברווח  עלייהה

 .שקליםמיליון  1.9ולעליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של  שקליםמיליון  3.2לעליה בהכנסה מריבית נטו בסך 

 .מיליון שקלים 1.7של בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך  ירידה החל ,כמו כן

השינויים קיזז חלקית את אשר , בעיקר בהוצאות מחשב, מיליון שקלים בהוצאות תפעוליות 6.1חל גידול של , מאידך

 .לעיל

במטרה להוזיל את העמלות הנגבות מלקוחותיו בגין פעולות , באוגוסט נכנס לתוקפו  תעריפון עמלות חדש בבנק 2-ב

עמלת הפקדות שיקים , עמלת דמי כרטיס אשראי, כגון עמלת ערוץ ישיר, קטניםנפוצות בתעריפון יחידים ועסקים 

 .מ.כ.דחויים ועמלת החזרת שיק א
 

יצוין כי מנתוני הגביה בפועל של עמלות שמפרסם בנק ישראל עולה כי בנק ערבי ישראלי הינו מהבנקים הזולים 

 .במערכת

 

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות

 

 1021 יוניב 30-מיליארד שקלים ב 5.9 -בהשוואה ל, מיליארד שקלים 6.4 -ב 1023 יוניב 30 -הסתכם ב מאזן הבנק <

 . (5.3%של  גידול), 1021בדצמבר  32 -ב מיליארד שקלים 6.2-ו ,(8.6%גידול של )
 

 יוניב 30-מיליארד שקלים ב 3.9 -בהשוואה ל, מיליארד שקלים 4.4 -ב 1023 יוניב 30-הסתכם ב נטוהאשראי לציבור  <

 (.6.3%גידול של ) 1021בדצמבר  32 -מיליארד שקלים ב 4.2 -ו, (22.5%גידול של ) 1021
 

 ביוני 30-מיליארד שקלים ב 4.2 -בהשוואה ל, מיליארד שקלים 4.4 -ב 1023 ביוני 30-הסתכמו ב פיקדונות הציבור <

  ( .1.0% גידול של), 1021בדצמבר  32 -במיליארד שקלים  4.3-ו, (8.1%גידול של ) 1021
 

 ביוני 30-שקלים ב ליוןמי 474.9 -בהשוואה ל מיליון שקלים 498.5 -ב 1023 ביוני 30-הסתכם ב ההון העצמי של הבנק <

 (.5.4% של קיטון) 1021בדצמבר  32 -שקלים ב יוןמיל 516.8 -ו, (5.0%גידול של ) 1021
 

 

  
                                                   

 
 

 על הבנק 
 35באמצעות , בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים המותאמים לצרכי הציבור הערבי

אשר למעלה , עובדים 483הבנק הוא אחד המעסיקים הגדולים במגזר הערבי ומעסיק . סניפים הפרושים בצפון הארץ

 .מהם בעלי השכלה אקדמאית 70% -מ

דוגמת , ai digitalתחת מעטפת , שי המשולב בשירותים מתקדמים בערוצים ישיריםהבנק מעניק ללקוחותיו שירות אי

ai call שרותי בנקאות מתקדמים באינטרנט ובסלולר, בשפה הערבית. 

ותורמים להם הספורט והבריאות , התרבות, תומכים בתחומי החינוך, הבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובקהילה הערבית

ס למוסיקה "בתמיכה בביה, "לאומי אחרי"היתר שותף הבנק בפרויקטים של עמותת בין . מיליוני שקלים בשנה

מעניק הבנק חסות לקבוצות הכדורגל , בנוסף. ובהרחבת התנדבות נוער, בפעילות לצמצום שיעורי האבטלה, בשפרעם

, דירוג ארגון מעלהב, הדרוג הגבוה ביותר -"פלטינה"בדרוג  1021הבנק זכה בשנת . "מכבי אום אל פחם"ו" בני סכנין"

 .אשר בוחן ארגונים בתחום האחריות התאגידית
 

 : נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

 (ח"במיליוני ש)רווח ורווחיות 

 

 לשישה חודשים שנסתיימו 

 ביוני 30 -ב

 לשלושה חודשים שנסתיימו 

 ביוני 30 -ב

 .023 .02. 

 שינוי 

 .02. 023. %-ב

 שינוי 

 %-ב

 2.8 70.9 72.9 2.2 139.9 143.0 נטו, ריבית   הכנסות

 (76.2) 4.2 1.0 (69.2) 3.9 1.2 בגין הפסדי אשראי הוצאות

 7.2 30.6 32.8 4.8 59.8 62.7 הכנסות שאינן מריבית

הוצאות בגין הפסדי סך הכנסות בניכוי 

 7.6 97.3 104.7 4.4 195.8 204.5 אשראי

 11.0 58.2 64.6 5.3 116.6 122.8 הוצאות תפעוליות ואחרות

 4.4 25.0 26.1 3.7 50.7 52.6 רווח נקי

 

 

 

 

 

  13.6% 3.2%.  14.0% 3.0%. תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

 (ח"במיליוני ש)התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

 מאזן

 ליום

30.5..023 

 ליום

30.5..02. 

 ליום

32.2...02. 

 לעומת  %-שינוי ב

30.5..02. 32.2...02. 

 5.3 8.6 6,103.9 5,920.4 6,428.1 סך כל המאזן

 6.3 11.5 4,092.6 3,902.4 4,350.5 נטו, אשראי לציבור

 2.0 8.2 4,344.8 4,094.7 4,431.3 פיקדונות הציבור

 (5.4) 5.0 526.8 474.9 498.5 הון עצמי

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 
 ליום

30.5..023 
 ליום

30.5..02. 
 ליום

32.2...02.   

   14.76% 16.23% 22.11%  ההון הכולל לנכסי סיכון

   10.84% 12.11% 22.32% )*( לנכסי סיכון 2הון רובד 
 

 .בלבד 2נכסי סיכון של נדבך )*( 


