19 نود بنك برقان اإلافادة بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع يوم األحد المواافق

 و اعتمد البيانات،  افي تمام الساعة الحادية عشر صباحا2014/10 /
09 /30 المالية المرحلية عن الربع الثالث لفترة التسعة أشهر المنتهية افي

-:  وافقاً 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 للشركة1
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 بيان اإليرادات و األرباح التشغيلية
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الموجودات المتداولة

Current Assets

إجمالي الموجودات

Total Assets

المطلوبات المتداولة

Current liabilities

إجمالي المطلوبات

Total liabilities

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
 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 كويتي21,745,000  بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
 Total revenues realized from dealing with related parties amounting to
KD 21,745,000
 دينار1,959,000  بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ
.كويتي
 Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to
KD. 1,959,000
Company’s Operating Revenues
: ) اإليرادات التشغيلية للشركة2
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إيرادات توزيعات أرباح
Dividend income
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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, emphases of matters, and explanatory
paragraphs) included in the auditors’ report.
None

)3

