
البيانات المالية المختصرة الموحـدة المرحلية
كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2013

تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن مراجعة المعلومات المالية المختصرة 
الموحدة المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك بروة ش.م.ق

مقدمة

لقد قمنا مبر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملخت�شرة �ملوحدة �ملرحلية �ملرفقة كما يف 31 مار�ش 2013 لبنك بروة �ش.م.ق. (»�لبنك«) و�شركاته �لتابعة (ي�شار �إليهما 

معا »�ملجموعة«) و�لتي تتكون من:

بيان �ملركز �ملايل �ملخت�شر �ملوحد كما يف 31 مار�ش 2013.

بيان �لدخل �ملخت�شر �ملوحد لفرتة �لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 31 مار�ش 2013.

بيان �لدخل �ل�شامل �ملخت�شر �ملوحد لفرتة �لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 31 مار�ش 2013.

بيان �لتغري�ت يف حقوق �ملالكني �ملخت�شر �ملوحد لفرتة �لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 31 مار�ش 2013.

بيان �لتدفقات �لنقدية �ملخت�شرة �ملوحدة لفرتة �لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 31 مار�ش 2013.

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملخت�شرة �ملوحدة �ملرحلية.

�ملحا�شبة  هيئة  �ل�شادرة عن  �ملالية  �ملحا�شبة  ملعايري  �ملوحدة  �ملخت�شرة  �ملرحلية  �ملالية  �ملعلومات  �إعد�د وعر�ش هذه  م�شوؤول عن  �لبنك  �إد�رة  �إن جمل�ش 

و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية ولو�ئح م�شرف قطر �ملركزي. �إن م�شوؤوليتنا هي �إ�شد�ر تقرير حول هذه �ملعلومات �ملالية �ملخت�شرة �ملوحدة �ملرحلية 

��شتناد� �إىل �ملر�جعة �لتي قمنا بها. 

نطاق املراجعة

لقد متت مر�جعتنا وفقاً للمعيار �لدويل �خلا�ش مبهام �ملر�جعة رقم 2410 »مر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملرحلية من قبل �ملدقق �مل�شتقل للمن�شاأة«. ت�شتمل �أعمال 

مر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملخت�شرة على �ل�شتف�شار من �مل�شوؤولني عن �لأمور �ملالية و�ملحا�شبية وتطبيق �إجر�ء�ت مر�جعة حتليلية بالإ�شافة �إىل 

�إجر�ء�ت �أخرى. �إن نطاق �ملر�جعة يقل كثري�ً عن نطاق �لتدقيق �لذي يتم وفقاً ملعايري �لتدقيق للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية وبالتايل ل ميكننا من �حل�شول 

على �لتاأكيد �لذي يجعلنا على علم بكافة �لأمور �لهامة �لتي ميكن حتديدها من خالل �أعمال �لتدقيق. وعليه، فاإننا ل نبدي ر�أياً كمدققني.

النتيجة

��شتناد�ً �إىل ما قمنا به من �أعمال �ملر�جعة، فاإنه مل يتبادر �إىل علمنا ما يجعلنا نعتقد باأن �ملعلومات �ملالية �ملخت�شرة �ملوحدة �ملرحلية �ملرفقة غري معدة، 

من كافة �جلو�نب �جلوهرية، وفقاً ملعايري �ملحا�شبة �ملالية �ل�شادرة عن هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية ولو�ئح م�شرف قطر �ملركزي.

جوبال باال�سوبرامانيام 15 اأبريل 2013       
كي بي اإم جي   الدوحة        

�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم )251( دولة قطر        

بيان الدخل المختصر الموحد
باآلف �لريالت �لقطرية

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20132012

(مر�جعة))مراجعة(

221,656151,249�شايف �إير�د �أن�شطة �لتمويل

103,48969,674�شايف �إير�د �أن�شطة �ل�شتثمار

325,145220,923اإجمايل اإيرادات اأن�سطة التمويل واال�ستثمار

30,04726,808�إير�د�ت ر�شوم وعمولت 

)1,494()1,049(م�شروفات ر�شوم وعمولت

28,99825,314�سايف اإيرادات ر�سوم وعموالت 

845,628�شايف ربح �شرف عمالت �أجنبية

4,01813,255ح�شة من نتائج �شركات زميلة 

5,8761,655�إير�د�ت �أخرى

364,121266,775اإجمايل االإيرادات

)53,154()68,190(تكاليف �ملوظفني

)9,429()21,349(�إهالك و�إطفاء

)39,662()40,151(م�شروفات �أخرى

)9,040()15,849(م�شروف متويل 

)111,285()145,539(اإجمايل امل�سروفات

)8,578(9,293�سايف رد/ )خ�سارة( انخفا�س قيمة املوجودات املالية

227,875146,912الربح للفرتة قبل العائد على اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق

)44,521()71,148(�سايف العائد على اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق ,�سافى

156,727102,391�سايف الربح للفرتة

�سايف ربح  الفرتة من�سوب اإىل:

155,483102,394حاملي حقوق ملكية �لبنك

)3(1,244حقوق غري م�شيطرة

156,727102,391الربح  للفرتة

العائدات على ال�سهم

0.520.35�لعائد �لأ�شا�شي و �ملخفف لل�شهم (ريال قطري لل�شهم)

بيان المركز المالي المختصر الموحد
باآلف �لريالت �لقطرية

31 دي�شمرب 312012 مار�س 2013
(مدققة))مراجعة(

املوجودات

2,532,303853,747نقد و�أر�شدة لدى م�شرف قطر �ملركزي
940,3691,026,391�أر�شدة لدى بنوك
16,067,84315,331,735موجود�ت متويل
7,603,6966,652,339��شتثمار�ت مالية

198,524194,429��شتثمار�ت يف �شركات زميلة
39,82439,824��شتثمار�ت عقارية

105,971110,134موجود�ت ثابتة 
806,500807,940موجود�ت غري ملمو�شة

202,956243,282موجود�ت �أخرى
28,497,98625,259,821اإجمايل املوجودات

املطلوبات 

4,698,1334,733,303�أر�شدة من بنوك
1,526,682782,234ح�شابات �لعمالء �جلارية

511,019459,543مطلوبات �أخرى
6,735,8345,975,080اإجمايل املطلوبات

16,385,38114,063,097حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق

حقوق املالكني

3,000,0003,000,000ر�أ�ش �ملال
1,710,2211,710,221�حتياطي قانوين

)38,349()38,349(�أ�شهم خزينة
302,215302,215�حتياطي خماطر

23,88326,928�حتياطيات �لقيمة �لعادلة
119,542119,542�حتياطيات �أخرى

229,68074,197�أرباح مدورة
5,347,1925,194,754اإجمايل حقوق امللكية املن�سوبة حلاملي حقوق ملكية البنك

29,57926,890حقوق غري م�شيطرة
5,376,7715,221,644اإجمايل حقوق املالكني

28,497,98625,259,821اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق وحقوق املالكني 

مت �عتماد هذه �لبيانات �ملالية �ملرحلية �ملخت�شرة �ملوحدة من جانب جمل�ش �لإد�رة بتاريخ 15 �إبريل 2013 ووقعها بالنيابة عن �ملجل�ش كل من: 

حممد بن حمد بن جا�سم اآل ثاين

رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

�ستيفن ترووب

�لرئي�ش �لتنفيذي

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 
باآلف �لريالت �لقطرية

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20132012
(مر�جعة))مراجعة(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

156,727102,391�شايف ربح �لفرتة
تعديالت لـ:

4,26518,923خ�شارة �نخفا�ش قيمة موجود�ت متويل
21,3499,429�إهالك و�إطفاء

3,8222,833خم�ش�ش منافع نهاية خدمة �ملوظفني
)2,275()28,352(�شايف ربح بيع ��شتثمار�ت مالية

)1,371()6,619(�إير�د توزيعات
)13,255()4,018(ح�شة من نتائج �شركات زميلة

147,174116,675�لربح قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية

)124,353()82,076(�لتغري يف ح�شاب �لحتياطي لدى م�شرف قطر �ملركزي
)562,401()32,495(�لتغري يف �أر�شدة لدى بنوك
)1,406,129()740,373(�لتغري يف موجود�ت متويل
40,326666,331�لتغري يف موجود�ت �أخرى 
)1,362,832()35,170(�لتغري يف �أر�شدة من بنوك

)514,677(744,448�لتغري يف ح�شابات �لعمالء �جلارية
)235,526(49,124�لتغري يف �ملطلوبات �لأخرى

90,958)3,422,912(
6,6191,371توزيعات �أرباح م�شتلمة

)747()1,470(منافع نهاية خدمة �ملوظفني �ملدفوعة
)3,422,288(96,107�سايف النقد من  /)امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

)183,109()924,682(�قتناء ��شتثمار�ت مالية
)976()15,746(�قتناء موجود�ت ثابتة وغري ملمو�شة

)184,085()940,428(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

2,322,2842,947,621�لتغري يف �أ�شحاب ح�شابات �ل�شتثمار �ملطلق
2,322,2842,947,621�سايف النقد الناجت من اأن�سطة التمويل

)658,752(1,477,963�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يعادله
805,2932,199,167�لنقد و ما يعادله يف 1 يناير

2,283,2561,540,415النقد وما يعادله يف 31 مار�س 

بيان التغيرات في حقوق المالكين المختصر الموحد 
باآلف �لريالت �لقطرية

راأ�س املاللفرتة الثالثة اأ�سهراملنتهية فى 31 مار�س 2013
االكتتاب يف زيادة را�س 

املال – حقوق االولوية 
احتياطي خماطراأ�سهم خزينةاحتياطي قانوين

احتياطيات القيمة 

العادلة 

احتياطي حتويل 

عمالت اأجنبية
اأرباح مدورةاحتياطيات اأخرى

جمموع حقوق امللكية 

املن�سوبة حلاملي حقوق 

ملكية البنك

جمموع حقوق املالكنيحقوق غري م�سيطرة

119,54274,1975,194,75426,8905,221,644-302,21526,928)38,349(1,710,221-3,000,000�لر�شيد يف 1 يناير 2013

)3,045(-)3,045(---)3,045(-----�لتغري�ت يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة
155,483155,4831,244156,727--------ربح  �لفرتة

155,483152,4381,244153,682--)3,045(-----اإجمايل الدخل وامل�سروف املعرتف به للفرتة

1,4451,445----------تغري يف ن�شبة �مل�شاهمة 
119,542229,6805,347,19229,5795,376,771-302,21523,883)38,349(1,710,221-3,000,000الر�سيد يف 31  مار�س 2013 )مراجعة(

باآلف �لريالت �لقطرية

ر�أ�ش �ملاللفرتة �لثالثة �أ�شهر�ملنتهية فى 31 مار�ش 2012
�لكتتاب يف زيادة ر��ش 

�ملال – حقوق �لولوية
�حتياطي خماطر�أ�شهم خزينة�حتياطي قانوين

�حتياطيات �لقيمة 

�لعادلة 

�حتياطي حتويل عمالت 

�أجنبية
�أرباح مدورة�حتياطيات �أخرى

جمموع حقوق �مللكية 

�ملن�شوبة حلاملي حقوق 

ملكية �لبنك

جمموع حقوق �ملالكنيحقوق غري م�شيطرة

125,65719,57376494,0421814,843,0702034,843,273)38,349(1,908,6911,746,094986,417�لر�شيد يف 1 يناير 2012    

707-707---707-----�لتغري�ت يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة
102,391)3(102,394102,394ربح �لفرتة

103,098)3(102,394103,101--707-----�إجمايل �لدخل و�مل�شروف �ملعرتف به للفرتة

---------654,785)1,746,094(1,091309 �ملحول من �لكتتاب يف زيادة ر��ش �ملال – حقوق �لولوية 
125,65720,28076494,042102,5754,946,1712004,946,371)38,349(1,641,202-3,000,000�لر�شيد يف 31 دي�شمرب  2012 (مر�جعة)


