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 بنوك:  األنشطة الرئيسية للشركة/  النشاط
Activity/ Main activities of the company:
Banking
 البيانات المالية عن الربع الثاني للشركة لفترة5102/07/12 نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد بالتمرير يوم األحد الموافق
-:  وفقا لما يلي،5102/6/30 الستة أشهر المنتهية في

We would like to inform you that the Company’s board of directors has approved the Company’s

interim financial statements for the six month period ended at 30/ 06/ 2015 on Sunday 12/07/2015
by circulation in accordance to the following:

 )1البيانات المالية السنوية للشركة :
الربع الثاني  -فترة

الثالثة أشهر المنتهية

البيان

Statement

الربع الثاني  -فترة

الربع الثاني  -فترة

الستة أشهر المنتهية

الثالثة أشهر المنتهية

في 2015 / 06 / 30

في 2014 / 06 / 30

في 2015 / 06 / 30

(الفترة الحالية)

(الفترة المقارنة)

(الفترة الحالية)

المبالغ بالدينار الكويتي

المبالغ بالدينار الكويتي

Second quarter-

Second quarter-

period ended at

period ended at

30/06/2015

30/06/2014

three month

three month

نسبة التغير
%

Change%

المبالغ بالدينار الكويتي
Second quartersix month period
ended at

30/06/2015

)(Current period

(Comparative

)(Current period

Amounts in

)period

Amounts in

Kuwaiti Dinars

Kuwaiti Dinars

Amounts in
Kuwaiti Dinars

الربع الثاني  -فترة
الستة أشهر المنتهية

في 2014 / 06 / 30
(الفترة المقارنة)

المبالغ بالدينار الكويتي
Second quartersix month period
ended at

نسبة التغير
%

Change%

30/06/2014

(Comparative
)period

Amounts in

Kuwaiti Dinars

 بيان الدخل المجمع

Consolidated Statement of

صافي الربح ( /الخسارة) *

Income

*)Net profit/(loss

ربحية ( /خسارة) السهم – فلس **

**Earnings per share - fils

008,258111
0.,

0580568111
0.1

%52
%0

2082058111
02.,

2282108111
0,.0

%05
) %(05

 بيان اإليرادات و األرباح التشغيلية

Statement of Revenue &
%01
%01

02186058111
0580258111

066810,8111
,180508111

%0
%,

5,80518111
2,85,08111

02820,8111
6080108111

Operating Profit

إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total operating revenue

 (الخسارة) التشغيلي/ صافي الربح

Net Operating profit/(loss)

 بيان المركز المالي

Statement of Financial
%(2)
%0
%2
%2
%51

68,,2805,8111
086,280508111
58125815,8111
58,1281258111
22,82558111

680208,508111
0800,82028111
5852,85628111
0812180628111
56082008111

Position

الموجودات المتداولة

Current Assets

إجمالي الموجودات

Total Assets

المطلوبات المتداولة

Current liabilities
Total liabilities

إجمالي المطلوبات

إجمااااااالي حقااااااوخ الملكيااااااة الخاصاااااااة
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
.باإلضافة الي الزيادة في صافي الربح من العمالت األجنبية.
The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:
Increase in interest income due to growth in volume of operations in
addition to increase in net gains from Foreign currencies
. دينار كويتي9,4,194111  بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
 Total revenues realized from dealing with related parties amounting
to KD. 14,491,000
. دينار كويتي1194111  بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
 Total expenditures incurred from dealing with related parties
amounting to KD. 901,000

: ) اإليرادات التشغيلية للشركة2

Company’s Operating Revenues
 فترة الثالثة أشهر المنتهية- الربع الثاني
2014 / 06 / 30 في
)(الفترة المقارنة
Second quarter- three month period
ended at 30/06/2014
(Comparative period)

 فترة الثالثة أشهر- الربع الثاني
المنتهية
2015 / 06 / 30 في
)(الفترة الحالية
Second quarter- three month

النــشــاط
activity

period ended at 30/06/2015
(Current period)

النسبة إلى إجمالي اإليرادات
Percentage to total
revenues

المبلغ بالدينار
الكويتي
Amount in
Kuwaiti
Dinars

النسبة إلى إجمالي
اإليرادات
Percentage to
total
revenues

المبلغ بالدينار
الكويتي
Amount in
Kuwaiti
Dinars

%6161

,042514111

%6666

,041524111

%9062

95411,4111

%9,61

914,194111

%966

941014111

%069

245204111

%069

242,14111

%561

549614111

%969

0554111

%16,

542164111

%560

940224111

%260

,45124111

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

 فترة الستة أشهر المنتهية- الربع الثاني

 فترة الستة أشهر المنتهية- الربع الثاني

2014 / 06 / 30 في

2015 / 06 / 30 في

المبالغ بالدينار الكويتي

المبالغ بالدينار الكويتي

)(الفترة المقارنة

)(الفترة الحالية

Second quarter- six months period

Second quarter- six month

(compared year) Amounts in

(Current period) Amounts in

ended on

Kuwaiti Dinars

النــشــاط
Activity

period ended at
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

المبلغ بالدينار
الكويتي
Amount in
Kuwaiti
Dinars

%606,

0149,04111

%6660

1641564111

%9060

5141614111

%926,

5549114111

%960

54,194111

%165

9145604111

%661

141504111

%960

54,,54111

%961

941604111

%561

141204111

%,65

24,604111

%,66

642664111

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 تقرير/  التأكيدات على بعض الجوانب/ تفاصيل (التحفظات
: مراقبي الحسابات
.اليوجد

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