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  2011 ,מאיב25 

  
  לבנק ערבי ישראלי  שקלים מיליון 23.8של רווח נקי 

  31.5% גידול של – 2011 של הראשוןרבעון ב
  

  

  :2011של שנת לרבעון הראשון בנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים 

ון שקלים בתקופה המקבילה  מילי18.1לעומת ,  מיליון שקלים23.8 -בשל הבנק  הרווח הנקיבתקופה הנסקרת הסתכם 

ל  ע31.5% -בשל השנה ברבעון הראשון הסתכמה ) בחישוב שנתי (התשואה נטו על ההון העצמי. 31.5%גידול של , אשתקד

 91.3 - ב2011 הסתכמו ברבעון הראשון של שנת סך הכנסות הבנק . בתקופה המקבילה אשתקד23.3% לעומת בסיס שנתי

  . 13.3%המהווים שקלים  מיליון 10.7עליה של , ן שקלים בתקופה המקבילה אשתקד מיליו80.6מיליון שקלים לעומת 

  

  :בעיקר מהסיבות הבאותמוסבר  2011 ברבעון הראשון של שנת ברווחהגידול 

   בהשוואה 13.2%המהווה גידול בשיעור של , ברווח מפעולות מימון מיליון שקלים 7.4בסך עליה  •

  .אשתקד לתקופה המקבילה       

    בהשוואה13.5%המהווה גידול בשיעור של ,  בהכנסות התפעוליות מיליון שקלים3.3עליה בסך    •

  .לתקופה המקבילה אשתקד 

  73.5%המהווים ירידה בשיעור של ,  מיליון שקלים3.6 בסך קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי  •

  .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 

  

סיכון אשראי והפרשה , מדידה וגילוי של חובות פגומים"את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  אימץ הבנק 2011 בינואר 1ביום 

השינוי בהוצאות בגין הפסדי . " הפרשה לחובות מסופקים" את הדיווח הקודם בסעיף ,בין היתר, שהחליפו, "להפסדי אשראי

  .יקר מכניסתה לתוקף של הוראה זואשראי נבע בע

  

  :עוד מהדוחות

 מיליון שקלים ביום 2,961.6 –כמיליון שקלים בהשוואה ל 3,368.3 - ב 31.3.2011ביום הסתכם נטו  ,רהאשראי לציבו •

  ).2.3%גידול של  (31.12.2010 ביום קליםמיליון ש 3,292.8 -וכ, )13.7%גידול של  (31.3.2010

 31.3.2010 מיליון שקלים ביום 3,126.2 – מיליון שקלים בהשוואה לכ 3,527.9 -  ב31.3.2011ביום הסתכמו פיקדונות הציבור  •

  ).2.7%גידול של  (31.12.2010 ביום מיליון שקלים 3,436.6 -וכ, )12.8%גידול של (

 מיליון שקלים בתקופה 47.7לעומת ,  מיליון שקלים52.4 – ב 2011של  ברבעון הראשוןההוצאות התפעוליות הסתכמו  •

.שיווק ופרסום, בעיקר מעליה בהוצאות השכר ומהוצאות מחשב , 9.9%גידול של , המקבילה אשתקד
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  על הבנק 

הבנק מספק שירותים פיננסיים .  בצפון הארץ ובמשולש הצפונית הערביחברה בפועלבנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי 

, בישראל הערבית בחברההבנק הוא מהמעסיקים הגדולים ביותר .  סניפים30  באמצעותללקוחותיוהמותאמים ספציפית 

  .  עובדים459ומועסקים בו 

תכנית : כגוןבפרויקטים , הספורט והבריאות, התרבות, בעיקר בתחומי החינוך, הבנק פעיל ומעורב בחברה ובקהילה הערבית

,  לעידוד יזמות בקרב בני נוער "יזמים צעירים"פרויקט , מפנה לעידוד ושילוב מוסיקאים ערביים בתזמורת הפילהרמונית

מעניק ,  בנוסף.ועוד,  עידוד נוער ערבי מצטיין ללימודים בטכניון–מ "פרויקט נע, לעידוד תעסוקת נשים" שריקאת אל חאיה"

  ".בני סכנין"הבנק חסות לקבוצת הכדורגל 

  

  :נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי

  )ח"במיליוני ש(רווח ורווחיות 

  %-שינוי ב  2010  2011  ס במר31לרבעון הראשון שנסתיים ביום 

  13.2  56.2  63.6  הוצאות בגין הפסדי אשראירווח מפעילות מימון לפני 

  )73.5(  4.9  1.3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  13.5  24.4  27.7  הכנסות תפעוליות ואחרות

  18.9  75.7  90.0  הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

  9.9  47.7  52.4  הוצאות תפעוליות ואחרות

  31.5  18.1  23.8  רווח נקי 

  

    23.3%  31.5%  תשואת הרווח הנקי בחישוב שנתי

  )ח"במיליוני ש(התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

  לעומת  %-שינוי ב

  מאזן

  ליום

31.3.2011  

  ליום

31.3.2010  

  ליום

31.12.2010  31.3.2010  31.12.2010  

  0.2  10.8  5,160.3  4,667.7  5,171.5  סך כל המאזן

  2.3  13.7  3,292.8  2,961.6  3,368.3  נטו, אשראי לציבור

  2.7  12.8  3,436.6  3,126.2  3,527.9  פיקדונות הציבור

  )0.4(  )1.5(  344.5  348.6  343.2  הון עצמי

  הלימות הון לרכיבי סיכון

  ליום  
31.3.2011  

  ליום
31.3.2010  

  ליום
31.12.2010  

    

      14.86%  16.43%  14.58%  ההון הכולל לנכסי סיכון

      10.14%  11.24%  9.98%   לנכסי סיכון1הון רובד 
  


