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مليون  8.04الشركة التابعة لبنك اإلثمار في باكستان تسجل ارتفاعاً في األرباح بقيمة 
 دوالر أمريكي

أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقراً له،  :8800أبريل  80 ن،المنامة، البحري

عة لخدمات التجزئة المصرفية في باكستان، بنك أن الجمعية العمومية لشركته التاب ( 08/40/18: الموافقاليوم )

، والتي وصلت أرباحها إلى 7402فيصل المحدود، قد صادقت في اجتماعها السنوي على النتائج المالية لعام 
مدرج في سوق  وهوفي المائة من بنك فيصل المحدود،  6606مليون دوالر أمريكي. ويمتلك بنك اإلثمار  0404

ويعمل بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية للشركات واألفراد واألنشطة المصرفية  ،يةباكستان لألوراق المال
 التجارية.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيصل المحدود السيد أحمد عبد الرحيم 
وموافقته  7402ديسمبر  10هي في في أعقاب مراجعة مجلس إدارة بنك فيصل المحدود للنتائج المالية للعام المنت

 عليها.

وتعليقاً على النتائج المالية للبنك قال السيد أحمد عبد الرحيم: "يطيب لي أن أعلن بأن بنك فيصل المحدود قد  
مليار روبية باكستانية( خالل  0010مليون دوالر أمريكي ) 0404سجل أرباحاً جيدة بعد خصم الضرائب بلغت 

مليار روبية  0014مليون دوالر أمريكي ) 1403، مقارنًة بأرباح بلغت 7402ديسمبر  10السنة المنتهية في 
. وهو ما يعد أداًء جديراً بالثناء، إذ شهد القطاع المصرفي في 7406باكستانية( عن الفترة نفسها من العام 

ُيبرز أداء البنك خالل  باكستان فترة انخفاض لمعدالت الفائدة انعكست آثارها على األرباح المصرفية. ومن هنا
 تلك الفترة قدرته المتميزة على التغلب على التحديات من خالل إعادة تنظيم استراتيجيته."

وأضاف السيد عبد الرحيم قائالً: "يعكف البنك حالياً على تعزيز قدراته في المجاالت الرئيسية للموارد البشرية 
لصيرفة الرقمية باعتبارها حالً مبتكراً لتوفير أحدث الخدمات وتطوير المنتجات، كما يعمل أيضاً على الترويج ل

المصرفية اآلمنة وسهلة االستخدام لزبائنه. وفي الوقت ذاته، يواصل بنك فيصل المحدود االضطالع بدور بارز 
لجميع القطاعات والشرائح، بما في  التمويلفي دفع عجلة النمو االقتصادي في باكستان، وذلك من خالل تقديم 
 ذلك المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد."

فرعاً جديداً إلى شبكته الواسعة لخدمات  14أضاف بنك فيصل المحدود  7402وقال السيد عبد الرحيم: "في عام  
ل البنك سعيه الحثيث لترسيخ مكانته ، إذ يواص7404التجزئة المصرفية، كما يخطط لمزيد من التوسعات في عام 

 040مدينة في جميع أنحاء البالد بأكثر من  070الرائدة في القطاع المصرفي. وينتشر حضور البنك حالياً في 
مليار  000مليار دوالر أمريكي، في حين تجاوزت قيمة الموجودات  100فروع. كذلك وصلت ودائع البنك إلى 

 مليون دوالر أمريكي." 111من اعدة رأسمالية قوية تبلغ قيمتها أكثر دوالر أمريكي، باإلضافة إلى ق

" للمدى البعيد والقريب على +A1" و"AAويشار إلى أن أداء بنك فيصل المحدود قد منحه التصنيف االئتماني " 

ن للتصنيف االئتماني المحدودة ووكالة باكستا JCR-VISالتوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك من شركة 

 للتصنيف االئتماني المحدودة.

 -هى انت - 

 نبذة عن بنك اإلثمار:



 

 

بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )"بنك اإلثمار"( هو بنك إسالمي يعمل في مجال األعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً 
ال المصرفية للتجزئة واألعمال األعم له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع إلشرافه. ويقدم بنك اإلثمار

 المصرفية للشركات وخدمات الخزينة والمؤسسات المالية وغيرها من الخدمات المصرفية األخرى.

إن بنك اإلثمار شركة تابعة بالكامل لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )التي كانت في السابق تحت اسم بنك اإلثمار ش.م.ب.(،  
 ين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.وأسهمها مدرجة في بورصة البحر

إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي االحتياجات التمويلية 
عة، بنك فيصل واالستثمارية لألفراد والمؤسسات. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق خارجية من خالل شركته التاب

 المحدود )باكستان(.
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