
 
 

 

 إعالن وتائج ارباح

 1024لعام ا

Profit Distribution 

Year 2014 

 

اإلعالن عن نتائج أرباح  ش.م.ل. )مصرف إسالمي( يسر إدارة بيت التمويل العربي

اإلدخار  والمحققة على الودائع اإلستثمارية المربوطة ألجل وحسابات 1024عام ال

 وفق التالي: والمحلية األجنبية التبالعم
 

 

Arab Finance House (Islamic Bank) has the pleasure to announce 

the distribution of profits earned on the Investment and the 

Investment Saving Accounts in foreign & local currencies for 2014 

as follows: 

 دوالر أمٍركً واللٍرة اللبىاوٍت

 

US Dollars & LBP 

 

الودائع 

 المربوطت ألجل

المعدل الوسطً 

لألرباح للىصف األول 

 1024مه عام 

 المعدل الوسطً

للىصف الثاوً  لألرباح 

 1024مه عام 

المعدل الوسطً لألرباح 

 1024لعام 

Average Profit 

Rate for the 

Year 2014 

Average Profit 

 ndRate for the 2

Half of 2014 

Average Profit 

 
st

for the 1 Rate

Half of 2014 

Investment 

Accounts 

 2.68% (Yearly) 2.87% (Yearly) 6 Months (Yearly) %2.78 % سنويا  .2.7 % سنويا  2668 % سنويا  2.87 أشهر 6

 أشهر  6
 )أرباح شهرية(

 2.52% (Yearly) 2.68% (Yearly) (Yearly) %2.60 % سنويا  2.66 % سنويا  2.52 % سنويا  2.68
6 Months 

(Monthly Profit) 
 3.38% (Yearly) 3.50% (Yearly) 1 Year (Yearly) %3.44 % سنويا  3644 % سنويا  3638 % سنويا  3656 سنـة

حساب إدخار 

 إستثماري
 1.00% (Yearly) 1.30% (Yearly) (Yearly) %1.15 % سنويا  1615 % سنويا  1666 %سنويا  1636

Investment 

Saving Accounts 

       

  ٌــورو   
 

 

EURO 

الودائع 

 المربوطت ألجل

المعدل الوسطً 

لألرباح للىصف األول 

 1024مه عام 

 المعدل الوسطً

لألرباح للىصف الثاوً  

 1024مه عام 

المعدل الوسطً لألرباح 

 1024لعام 

Average Profit 

Rate for the 

Year 2014 

Average Profit 

 ndRate for the 2

Half of 2014 

Average Profit 

 
st

Rate for the 1

Half of 2014 

Investment 

Accounts 

 1.32% (Yearly) 1.44% (Yearly) 6 Months (Yearly) %1.38 % سنويا  1638 % سنويا  1632 % سنويا  1644 أشهر 6

 1.54% (Yearly) 1.65% (Yearly) 1 Year (Yearly) %1.60 % سنويا  1666 % سنويا  1654 % سنويا  1665 سنـة

حساب إدخار 

 إستثماري
 1.00% (Yearly) 1.29% (Yearly) (Yearly) %1.15 % سنويا  1615 % سنويا  1666 % سنويا  1629

Investment 

Saving Accounts 

 
 

                                     For any enquiry, kindly refer to the Branch Manager                   لمزٌد مه اإلستفسار ٌرجى مراجعت مدٌر الفرع

     


