 52בפברואר5102 ,

רווח נקי של  5.6.1מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי בשנת 3.52
בנק ערבי ישראלי ,מקבוצת לאומי ,מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לשנת .5102
הרווח הנקי לשנת  5102הסתכם ב 016.2 -מיליון שקלים – עליה של  2.2%בהשוואה לרווח נקי של  012.0מיליון שקלים
בשנת .5105
הכנסות הבנק לשנת  5102הסתכמו ב 250.4 -מיליון שקלים  -עליה בשיעור של  2.3%בהשוואה להכנסות של 212.3
מיליון שקלים בשנת .5105
הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת  5102הינם:
-

עליה בהכנסות ריבית ,נטו ,בסך של  01.1מיליון שקלים ,כתוצאה מגידול בפעילות העסקית של הבנק.
ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי ,בסך של  2.3מיליון שקלים.
עליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של  2.1מיליון שקלים.
עליה בהוצאות התפעוליות בסך של  06.5מיליון שקלים.

נתונים נוספים העולים מהדוחות:
מאזן הבנק הסתכם ב 20-בדצמבר  5102בכ 6.3 -מיליארד שקלים ,בהשוואה לכ 6.0 -מיליארד שקלים ב20-
בדצמבר  - 5105גידול של .05.2%
האשראי לציבור ,נטו ,הסתכם ב 20-בדצמבר  5102בכ 2.6-מיליארד שקלים ,בהשוואה לכ 2.0 -מיליארד שקלים
ב 20-בדצמבר  - 5105גידול של .00.3%
פיקדונות הציבור הסתכמו ב 20-בדצמבר  5102בכ 2.6-מיליארד שקלים ,בהשוואה לכ 2.2 -מיליארד שקלים
ב 20-בדצמבר  - 5105גידול של .2.4%
הון הבנק הסתכם ב 20-בדצמבר  5102בכ 222.1 -מיליון שקלים ,בהשוואה לכ 256.1 -מיליון שקלים
ב 20-בדצמבר  - 5105גידול של .2.1%
על הבנק
בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי מספק שירותי בנקאות ופיננסיים המותאמים לצרכי הציבור הערבי.
בשנת  5102פתח הבנק שני סניפים נוספים ובסך הכל לבנק  26סניפים הפרושים בצפון הארץ .הבנק הוא אחד
המעסיקים הגדולים במגזר הערבי ומעסיק כ 211-עובדים ,אשר למעלה מ 41% -מהם בעלי השכלה אקדמאית.
הבנק מעניק ללקוחותיו שירות אישי המשולב בשירותים מתקדמים בערוצים ישירים ,תחת מעטפת  ,ai digitalדוגמת ai
 callבשפה הערבית ,שרותי בנקאות מתקדמים באינטרנט ובסלולר.
הבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובקהילה הערבית ,תומכים בתחומי החינוך ,התרבות ,הספורט והבריאות ותורמים להם
מיליוני שקלים בשנה .בין היתר שותף הבנק בפרויקטים של עמותת "לאומי אחרי" ,בתמיכה בביה"ס למוסיקה
בשפרעם ,בפעילות לצמצום שיעורי האבטלה ,ובהרחבת התנדבות נוער .בנוסף ,מעניק הבנק חסות לקבוצות הכדורגל
"בני סכנין" ו"מכבי אום אל פחם" .הבנק זכה בשנת  5102בדרוג "פלטינה -"+הדרוג הגבוה ביותר ,בדירוג ארגון מעלה,
אשר בוחן ארגונים בתחום האחריות התאגידית.

נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי :
רווח ורווחיות (במיליוני שקלים)
2013

2012

שינוי ב%-

הכנסות ריבית  ,נטו

293.6

282.8

3.8

הוצאות בגין הפסדי אשראי

8.7

14.6

)(40.4

הכנסות שאינן מריבית

128.1

123.1

4.1

סך הכנסות בניכוי הוצאות בגין הפסדי אשראי

413.0

391.3

5.5

הוצאות תפעוליות ואחרות

249.0

232.8

7.0

רווח נקי

5.6.1

103.1

2.2

תשואת הרווח הנקי
התפתחות סעיפי המאזן העיקריים (במיליוני שקלים)

21.2%

21.8%

ליום
25.53.3.52

ליום
25.53.3.53

שינוי ב%-

סך כל המאזן

6,868.9

6,103.9

05.2

אשראי לציבור ,נטו

4,580.9

4,092.6

00.3

פיקדונות הציבור

4,592.8

4,344.8

2.4

הון

553.0

526.8

2.1

ליום
25.53.3.52

ליום
25.53.3.53

53.1.%

14.76%

11.85%

10.84%

הלימות הון לרכיבי סיכון

ההון הכולל לנכסי סיכון (*)
הון רובד  0לנכסי סיכון (*)
(*) נכסי סיכון של נדבך  0בלבד.

