 يوم2014 / 12 /31 يود بنك برقان اإلفادة بأن مجلس اإلدارة قد اعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في
-:  بالتمرير وفقاً لما يلي.2015/02/23 األثنين الموافق

We would like to inform you that the Company’s board of directors has approved the Company’s
annual financial statements for the fiscal year ended at 31/12/2014 on Monday 23/02/2015 by
circulation in accordance to the following:

 )1البيانات المالية السنوية للشركة :
الربع الرابع  -فترة الثالثة
أشهر المنتهية

في 2014 / 12 / 31
(الفترة الحالية)

المبالغ بالدينار الكويتي

البيان

Fourth quarter-

Statement

three month period
ended at

31/12/2014

)(Current period

الربع الرابع  -فترة الثالثة
أشهر المنتهية

في 2013 / 12 / 31

السنة المالية المنتهية

في 2014 / 12 / 31

في 2013 / 12 / 31

المبالغ بالدينار الكويتي

(السنة الحالية)

(السنة المقارنة)

(الفترة المقارنة)

Fourth quarterthree month

period ended at
31/12/2013.

Dinars

نسبة التغير

المبالغ بالدينار الكويتي

المبالغ بالدينار الكويتي

%

Fiscal year ended

Fiscal year ended

)(current year

(Comparative

Change%

(Comparative

at 31/12/2014
Amounts in

)period

Amounts in Kuwaiti

السنة المالية المنتهية

Kuwaiti Dinars

at 31/12/2013

نسبة التغير
%

Change
%

year) Amounts in
Kuwaiti Dinars

Amounts in

Kuwaiti Dinars

 بيان الدخل المجمع

 Consolidated Statement of Income

صافي الربح ( /الخسارة) *

*)Net profit/(loss

ربحية ( /خسارة) السهم – فلس **

**Earnings per Share - fils

13,096,000
7.1

2,531,000
1.5

% 417
% 373

61,758,000
37.6

20,102,000
12.0

% 207
% 213

 بيان اإليرادات و األرباح التشغيلية

 Statement of Revenue & Operating
%9
%9

253,559,000
140,723,000

275,711,000
153,537,000

% 13
% 16

66,309,000
35,288,000

74,921,000
40,919,000

Profit

إجمالي اإليرادات التشغيلية
Total operating revenue

 (الخسارة) التشغيلي/ صافي الربح

Net operating profit (loss)

 بيان المركز المالي

%6
%8
%3
%4
% 39

4,446,138,000
7,154,751,000
6,141,675,000
6,534,924,000
475,458,000

4,697,061,000
7,751,424,000
6,307,107,000
6,795,537,000
660,841,000

 Statement of Financial Position
Current Assets
Total Assets
Current liabilities

الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات

Total liabilities

إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

Total equity attributable to the owners
of the parent Company

.*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

:  (الخسارة) إلى/  (االنخفاض) في صافي الربح/  يعود سبب االرتفاع
يعود سبب االرتفاع في صافي الربح إلى النمو في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للنمو في
.حجم 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
 دينار27,084,000  بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
.كويتي
 Total revenues realized from dealing with related parties amounting to
KD27,084,000
4,004,000 .  بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
.دينار كويتي
 Total expenditures incurred from dealing with related parties
amounting to KD 4,004,000
Company’s Operating Revenues
: ) اإليرادات التشغيلية للشركة2
 فترة الثالثة أشهر- الربع الرابع
المنتهية
2013 / 12 / 31 في
)(الفترة المقارنة

 فترة الثالثة أشهر- الربع الرابع
المنتهية
2014 / 12 / 2014 في
)(الفترة الحالية

Fourth quarter- three month

Fourth quarter- three month

period ended at 31/12/2013

period ended at 31/12/2014

(Comparative period)

(Current period)

المبلغ بالدينار
الكويتي
Amount in
Kuwaiti
Dinars

النسبة إلى
إجمالي اإليرادات
Percentage
to total
revenues

المبلغ بالدينار
الكويتي
Amount in
Kuwaiti
Dinars

% 68

45,189,000

% 67

50,146,000

% 18

11,831,000

% 18

13,182,000

%3

2,194,000

%3

2,675,000

%6

3,933,000

%6

4,769,000

%1

609,000

%1

447,000

%4

2,553,000

%5

3,702,000

النسبة إلى إجمالي
اإليرادات
Percentage to
total revenues

النــشــاط
activity

صافي إيرادات الفوائد

Net interest income
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
Net Fees and commission income
صافي الربح من العمالت األجنبية
Net gains from foreign currencies
صافي إيرادات االستثمار
Net investment income
إيرادات توزيعات أرباح
Dividend income
إيرادات أخرى
Other income

السنة المالية المنتهية
2013 / 12 / 31 في
)(السنة المقارنة
Fiscal year ended at
31/12/2013

(Comparative year)
النسبة إلى إجمالي
المبلغ بالدينار
اإليرادات
الكويتي
Percentage to
Amount in
total
Kuwaiti Dinars
revenues

السنة المالية المنتهية
2014 / 12 / 31 في
)(السنة الحالية
Fiscal year ended at
31/12/2014
(Current year)
النسبة إلى
المبلغ بالدينار
إجمالي اإليرادات
الكويتي
Percentage
Amount in
to total
Kuwaiti Dinars
revenues

% 65

165,435,000

% 67

185,538,000

% 17

44,623,000

% 17

48,589,000

%8

18,664,000

%3

7,251,000

%5

11,266,000

%6

16,272,000

%1

2,937,000

%1

1,894,000

%4

10,634,000

%6

16,167,000

النــشــاط
Activity

صافي إيرادات الفوائد

Net interest income
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
Net Fees and commission income
صافي الربح من العمالت األجنبية
Net gains from foreign currencies
صافي إيرادات االستثمار
Net investment income
إيرادات توزيعات أرباح
Dividend income
إيرادات أخرى
Other income

ً يقصد باإليرادات التشغيلية جميع اإليرادات الناتجة عن األنشطة الرئيسية للشركة و ذلك وفقا
.لمعايير المحاسبة الدولية
Operating revenues represents all revenues resulting from the Company’s
main activities recognized in accordance with the International Accounting
Standards.
 الفقرات توضيحية) الواردة في/  التأكيدات على بعض الجوانب/ تفاصيل (التحفظات
: تقرير مراقبي الحسابات
.اليوجد

)3

Details of: ( qualifications, emphases of matters, and explanatory
paragraphs) included in the auditors’report.
None

Board of director’s recommendations

: توصيات مجلس اإلدارة

)4

أوصىىىى مجلىىىة إدارة الشىىىركة عىىىدم توزيىىىع أربىىىاح عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنت يىىىة فىىىي
 علمىىىا ً بىىى ن تىىىذ التوصىىىية تخضىىىع لموافقىىىة الجمعيىىىة العامىىىة و........ /.... / ....
.الج ات الرقابية المختصة
The Company’s board of directors recommended not to distribute any
dividends for the fiscal year ended …./…./….. This recommendation is
subject to the approval of the shareholder’s at the annual general
assembly and the specialized regulating authority.
Or أو
أوصى مجلة إدارة الشركة بإجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنت ية في
 علما ً ب ن تذ التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة و الج ات.2014/12/31
.الرقابية المختصة
The Company’s board of directors recommended to proceed with the
following distributions for the fiscal year ended 31/12/2014. These
recommendations are subject to the approval of the shareholder’s at the
annual general assembly and the specialized regulating authority.

 فلة كويتي لكل س م15
15 Kuwaiti fils
per share

 من القيمة اإلسمية للس م%15
15 % of par value

 س م011  س م لكل5
5 shares for every 100
shares

 من رأة المال المدفوع%5
5% of paid up capital

اليوجد
None

اليوجد
None

توزيع أرباح نقدية
Distribution
of
cash dividends
توزيع أس م منحة
Distribution of
stock dividends
توزيعات أخرى
Other
distributions

 أرباح الفترة: مصدر التوزيعات
 Source of distributions: Current period profit



 علما ً ب ن تذ،  (خفض) رأة مال الشركة/ أوصى مجلة إدارة الشركة بزيادة
ً  وذلك وفقا، التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة و الج ات الرقابية المختصة
:لآلتي

 من رأس املال%5  سهما جديدا وبنسبة135,885,79  املوافقة على إصدار عدد.
 توزع كأسهم منحة مجانية على املساهمين املقيدين فى سجالت،املصدر واملدفوع
 كل بنسبة ما يملكه (وبواقع، البنك بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم
ً
خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وزيادة رأس املال املصدر واملدفوع تبعا لذلك من
، ك. د204,935,915/800 ك إلى مبلغ. د195,177,062/700 مبلغ
The Company’s board of directors recommended to
increase/(decrease) the company’s capital. These
recommendations are subject to the approval of the
shareholder’s general assembly and the specialized regulating
authority, in accordance to the following:
To approve the issue of 97,588,531 new shares representing 5%
of the issued and paid up capital to be distributed as bonus
shares to the shareholders registered in the register of the bank
on the business day preceding the date of adjusting the share
price, pro-rata to their respective holding (5 shares for each 100
shares)and accordingly increase of the issued and paid up
capital of the bank from KD 195,177,062.700 to KD
204,935,915.800.
 ال يوجد: توصيات أخرى
Other recommendations: None

