
 

 

 19المواافق  األحدقد اجتمع يوم دارة اإلبأن مجلس  ةافادبنك برقان اإلنود 
، و اعتمد البيانات  الحادية عشر صباحاافي تمام الساعة  10/2014/ 

 09/ 30افي المنتهية  المرحلية عن الربع الثالث لفترة التسعة أشهرالمالية 
 -، وافقًا لما يلي : 2014/ 

 
Burgan Bank would like to announce that the 
Company’s board of directors has held a meeting on 
19/10/2014 at 11 am, and has approved the Company’s 
interim financial statements for the nine month period 
ended at 30/09/2014 in accordance to the following:   
 



 البيانات المالية السنوية للشركة : (1

 البيان
 Statement 

فترة  – الثالثالربع 
 الثالثة أشهر المنتهية

 2014/  09/  30في 
 )الفترة الحالية(

Third quarter- 
three month 

period ended at 
30/09/2014 

(Current period) 
Amounts in 

Kuwaiti Dinars 

 
فترة  – الثالثالربع 

 الثالثة أشهر المنتهية
 2013/  09/  30في 

 )الفترة المقارنة(
Third quarter- 
three month 

period ended at 
30/09/2013 

(Comparative 
period) Amounts 
in Kuwaiti Dinars 

 نسبة التغير
% 

Change% 

فترة  – الثالثالربع 
 أشهر المنتهية التسعة

 2014/  09/  30في 
 (الحالية)الفترة 

Third quarter- 
Nine month 

period ended at 
30/09/2014 

(Current period) 
Amounts in 

Kuwaiti Dinars  

فترة  – الثالثالربع 
 أشهر المنتهية التسعة

 2013/  09/  30في 
 )الفترة المقارنة(

Third quarter- 
nine month period 

ended at 
30/09/2013 

 (Comparative 
period) Amounts 
in Kuwaiti Dinars  

 نسبة التغير
% 

Change% 

 بيان الدخل المجمع 
 Consolidated Statement 

of Income 
  

 
  

 

 * صافي الربح / )الخسارة(  
Net profit/(loss)  *  

0335353111 (0135013111) 249 % 1032263111 0133103111 177 % 

 ** فلس –ربحية / )خسارة( السهم   
Earnings per share - fils  **  

8.9 (2.6) 244 % 60.2 01.2 173 % 

  



 بيان اإليرادات و األرباح التشغيلية 
 Statement of Revenue & 

Operating Profit  

  
 

  
 

 إجمالي اإليرادات التشغيلية  
Total operating revenue 

1135003111 2136123111 17 % 61131213111 00136313111 7 % 

 صافي الربح / )الخسارة( التشغيلي  
Net operating profit (loss) 

5230223111 5136353111 16 % 00632003111 01331533111 7 % 

 بيان المركز المالي 
 Statement of Financial 

Position  

      

 الموجودات المتداولة  
Current Assets 

   1301335563111 1310231263111 21 % 

 إجمالي الموجودات  
Total Assets 

   1310531113111 2330531603111 15 % 

 المطلوبات المتداولة  
Current liabilities  

   2310031323111 3310133003111 10 % 

 إجمالي المطلوبات  
Total liabilities  

   2325232013111 3321635063111 12 % 

إجمااااااالي حقااااااوخ الملكيااااااة الخاصاااااااة   
 بمساهمي الشركة األم

Total equity attributable to 
the owners of the  parent 
Company  

   33632253111 11236063111 16 % 

 *صافي الربح )الخسارة( هو الخاص بمساهمي الشركة األم.

* Net profit ( loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company 

 **Basic Earnings per Share                         ** ربحية )خسارة ( السهم األساسية.



 : يعود سبب االرتفاع / )االنخفاض( في صافي الربح / )الخسارة( إلى 
 حجم في للنمو نتيجة الفوائد إيرادات صافي في النمو إلى  الربح صافي في االرتفاع سبب يعود

 .األعمال
 

 The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings: 
Increase in interest income due to growth in volume of operations.      

 

  دينار كويتي. 21,745,000الصلة مبلغ بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات 

 Total revenues realized from dealing with related parties amounting to  
KD 21,745,000   

 

  دينار  1,959,000بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ

 كويتي.
 Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to 

KD. 1,959,000  
  perating Revenues OCompany’s                اإليرادات التشغيلية للشركة : (2

 

 النــشــاط
Activity  

 

 المنتهية فترة الثالثة أشهر -الربع الثالث 
 2014/  09/  30في 

 الحالية( الفترة)

Third quarter- three month 
period ended at 30/09/2014 

(Current period) 
 

 المنتهية فترة الثالثة أشهر -الربع الثالث 
 3102/  09/  30في 
 (المقارنة الفترة)

Third quarter- three month period 
ended at 30/09/2013 
(Comparative period) 

 

المبلغ بالدينار  
 الكويتي

Amount in 
Kuwaiti Dinars 

النسبة إلى إجمالي 
 اإليرادات

Percentage to 
total revenues 

المبلغ بالدينار 
 الكويتي

Amount in 
Kuwaiti Dinars 

النسبة إلى إجمالي 
 اإليرادات

Percentage to total 
revenues 

 صافي إيرادات الفوائد
Net interest income 402,442444 66 % 4,2,442444 70 % 

 والعموالت الرسوم إيرادات صافي
Net Fees and commission 

income ,,2,442444 18 % ,420,,2444 18 % 

 األجنبية العمالت من الربح صافي
Net gains from foreign 

currencies ,2,452444 3 % ,2,482444 4 % 

   االستثمار إيرادات صافي
Net investment income ,24402444 3 % ,244,2444 6 % 

 أرباح توزيعات إيرادات
Dividend income 402444 0 % - 0 % 

 أخرى إيرادات
Other income 020042444 10 % ,25502444 2 % 



 

 النــشــاط
Activity 

  

 أشهر المنتهية التسعةفترة  - الثالثالربع 
 2014/  09/  30في 

 (الحالية)الفترة 
Third quarter- nine month 

period ended at 30/09/2014 
(Current period)  

 أشهر المنتهية التسعةفترة  - الثالثالربع 
 2013/  09/  30في 

 (المقارنة)الفترة 
Third quarter- nine month 

period ended at 30/09/2013 
(Comparative period) 

المبلغ بالدينار  
 الكويتي

Amount in 
Kuwaiti 
Dinars 

إلى إجمالي النسبة 
 اإليرادات

Percentage to 
total revenues 

المبلغ بالدينار 
 الكويتي

Amount in 
Kuwaiti 
Dinars 

النسبة إلى إجمالي 
 اإليرادات

Percentage to total 
revenues 

 صافي إيرادات الفوائد
Net interest income ,,52,0,2444 67 % ,,42,402444 64 % 

 والعموالت الرسوم إيرادات صافي
Net Fees and commission income ,524442444 18 % ,,240,2444 18 % 

 األجنبية العمالت من الربح صافي
Net gains from foreign currencies 425402444 2 % ,024442444 9 % 

   االستثمار إيرادات صافي
Net investment income ,,254,2444 6 % 42,,,2444 4 % 

 أرباح توزيعات إيرادات
Dividend income ,24442444 1 % ,2,,82444 1 % 

 أخرى إيرادات
Other income ,,24052444 6 % 8248,2444 4 % 

 يقصد باإليرادات التشغيلية جميع اإليرادات الناتجة عن األنشطة الرئيسية للشركة و ذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

Operating revenues represents all revenues resulting from the Company’s main activities 
recognized in accordance with the international Accounting Standards.   

تفاصيل )التحفظات / التأكيدات على بعض الجوانب / الفقرات توضيحية( الواردة في تقرير  (3
 مراقبي الحسابات :

  اليوجد.

 
explanatory  emphases of matters, and ,qualifications(  of : Details

report. auditors’in the  included) paragraphs 
None 
 

 


