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 1.11 בשנתמיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי  1.3.1רווח נקי של 

 
 . 6026שנת למפרסם היום את דוחותיו הכספיים , מקבוצת לאומי, נק ערבי ישראליב

בהשוואה לרווח נקי  2.6%ירידה של  - מיליון שקלים 203.2-הסתכם ב 6026 -להרווח הנקי 

  .6022מיליון שקלים בשנת  208.1של 

בהשוואה  1%עליה בשיעור של  - מיליון שקלים 902.4 -הסתכמו ב 6026לשנת הבנק הכנסות 

  .6022מיליון שקלים בשנת  314.9הכנסות של ל

 .62.8% -בההון העצמי הסתכמה תשואת הרווח הנקי על 

  3.4%עליה בשיעור של  - מיליון שקלים 228.2 -בהסתכם  ,לפני מס ,לות רגילותהרווח מפעו

 .6022בשנת מיליון שקלים  226.2לעומת 

 

כשנה של הרחבת הפעילות העסקית של  6026סיכם את שנת , מר דני גיטר, ל הבנק "מנכ

גידול במספר , ציין כי הרחבת הפעילות באה לידי ביטוי בפתיחת סניפים חדשים גיטר. הבנק

אשר הביא גם לגידול בהכנסות , הלקוחות וגידול משמעותי ביתרות האשראי והפיקדונות

 .וברווח

 

 :םינה 6026הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת 
 

גרמה אשר ( המלצות ועדת טרכטנברג) של הוראות רגולטוריות השפעה חד פעמית -

זו בניכוי השפעה חד פעמית . מיליון שקלים 8.6 -בהוצאות המס להפחתת  6022בשנת 

 .בהשוואה לרווח אשתקד, 6.2% -ב 6026גדל הרווח הנקי בשנת 

מגידול בפעילות כתוצאה  ,מיליון שקלים 21.1בסך של  ,נטו, הכנסות  ריביתעליה ב -

 .הבנק ת שלעסקיה

 .ממכירת אגרות חוב זמינות למכירהרווח במיליון שקלים  2של עליה  -

 3.3מהן , בהוצאות בגין הפסדי אשראימליון שקלים  8.2של גידול עליה זו קוזזה על ידי  -

 .קבוצתיתהמיליון שקלים בהפרשה 

 .מיליון שקלים 26.2עוליות בסך של גידול בהוצאות התפ -
 

 :נתונים נוספים העולים מהדוחות

 2.8 -לכבהשוואה , מיליארד שקלים 2.2 -בכ 6026בדצמבר  32-הסתכם ב מאזן הבנק

 .2.0%גידול של  - 6022בדצמבר  32-מיליארד שקלים ב

 בהשוואה , מיליארד שקלים 9.2-בכ 6026בדצמבר  32-הסתכם ב ,נטו, האשראי לציבור

 .4.4%גידול של  - 6022בדצמבר  32-מיליארד שקלים ב 3.1 -לכ

 בהשוואה , מיליארד שקלים 9.3-בכ 6026בדצמבר  32-הסתכמו ב פיקדונות הציבור

 .22.2%גידול של  - 6022בדצמבר  32-מיליארד שקלים ב 3.4 -לכ

 , מיליון שקלים 262.8 -בכ 6026בדצמבר  32-הסתכם ב ההון העצמי של הבנק

 .69.9%גידול של  - 6022בדצמבר  32-מיליון שקלים ב  963.2 -בהשוואה לכ



  
 

  על הבנק  

, המותאמים לצרכיה של החברה הערביתבנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים 

 919מעסיק ו, מהמעסיקים הגדולים ביותר בחברה הערביתהנו  הבנק. בצפון הארץסניפים הפרושים  39באמצעות 

 .מהם בעלי השכלה אקדמאית 10%-למעלה מאשר , עובדים

בשפה  ai call: בהםו, ai digitalתחת מעטפת , בערוצים ישיריםים מתקדמים אישי עם שירותהבנק משלב שירות 

 .בסלולרו רותי בנקאות מתקדמים באינטרנטישו, הערבית

בעיקר בתחומי , בהיקף של מיליוני שקלים בשנהומעניקים תמיכה , הבנק ועובדיו מעורבים  בחברה ובקהילה הערבית

ס למוסיקה "תמיכה בביהב, "לאומי אחרי"בפרויקט בין היתר שותף הבנק . בריאותהספורט וה, התרבות, החינוך

מעניק הבנק חסות לקבוצות , בנוסף. הרחבת התנדבות נוערוב, פעילות לצמצום שיעורי האבטלהב, בשפרעם

זכה , ידיתאשר בוחן ארגונים בתחום האחריות התאג, ארגון מעלהבדירוג ". מכבי אום אל פחם"ו" בני סכנין"הכדורגל 

 .הדרוג הגבוה ביותר -" פלטינה"בדרוג  6026בשנת הבנק 

       

 : נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי  
    

 (במיליוני שקלים)רווח ורווחיות         

 
 %-ב שינוי 2011 2012

  6.7 265.1 282.8 נטו, הכנסות  ריבית 

   + 6.5 14.6 הוצאות בגין הפסדי אשראי

  7.7 114.3 123.1 הכנסות שאינן מריבית

  4.9 372.9 391.3 הוצאות בגין הפסדי אשראיסך הכנסות בניכוי 

  5.7 220.3 232.8 הוצאות תפעוליות ואחרות

 (5.2) 108.7 103.1 רווח נקי

    
  30.2% 21.8% תשואת הרווח הנקי

    
 (במיליוני שקלים) התפתחות סעיפי המאזן העיקריים 

  ליום 
31.11.1.11 

  ליום
31.11.1.11 

 %-ב שינוי

  6.0 5,761.0 6,103.9 סך כל המאזן

  9.9 3,723.3 4,092.6 נטו, אשראי לציבור

  11.6 3,892.2 4,344.8 פיקדונות הציבור

  24.4 423.5 526.8 הון עצמי
    

 הלימות הון לרכיבי סיכון

 ליום 
31.11.1.11 

 ליום
31.11.1.11 

 

 

  15.60% 14.76% )*( הכולל לנכסי סיכון ההון

 )*(  לנכסי סיכון 2הון רובד 
10.84% 11.30% 

 

 .בלבד 2נכסי סיכון של נדבך )*( 
  

 

 


