
البيانات المالية المختصرة الموحـدة المرحلية
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م

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

مقدمة

لقد قمنا مبراجعة املعلومات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية املرفقة كما يف 30 يونيو 2013 لبنك بروة �ش.م.ق. )“البنك”( و�شركاته التابعة )ي�شار اإليهما معا “املجموعة”( والتي تتكون من:

.2013 يونيو   30 يف  كما  املوحد  املخت�شر  املايل  املركز  بيان  	•

.2013 يونيو   30 يف  املنتهية  اأ�شهر  وال�شتة  الثالثة  لفرتة  املوحد  املخت�شر  الدخل  بيان  	•

.2013 يونيو   30 يف  املنتهية  اأ�شهر  ال�شتة  و  الثالثة  لفرتة  املوحد  املخت�شر  ال�شامل  الدخل  بيان  	•

يونيو2013.  30 يف  املنتهية  اأ�شهر  ال�شتة  لفرتة  املوحدة  املخت�شرة  امللكية  حقوق  يف  التغريات  بيان  	•

.2013 يونيو   30 يف  املنتهية  اأ�شهر  ال�شتة  لفرتة  املوحدة  املخت�شرة  النقدية  التدفقات  بيان  	•

املرحلية. املوحدة  املخت�شرة  املالية  املعلومات  حول  اإي�شاحات  	•

اإن جمل�ش اإدارة البنك م�شوؤول عن اإعداد وعر�ش هذه املعلومات املالية املرحلية املخت�شرة املوحدة ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ولوائح م�شرف قطر املركزي. اإن م�شوؤوليتنا هي اإ�شدار تقرير 

حول هذه املعلومات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية ا�شتنادا اإىل املراجعة التي قمنا بها.

نطاق املراجعة

لقد متت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدويل اخلا�ش مبهام املراجعة رقم 2410 »مراجعة املعلومات املالية املرحلية من قبل املدقق امل�شتقل للمن�شاأة«. ت�شتمل اأعمال مراجعة املعلومات املالية املرحلية املخت�شرة على ال�شتف�شار من امل�شوؤولني عن الأمور املالية 

واملحا�شبية وتطبيق اإجراءات مراجعة حتليلية بالإ�شافة اإىل اإجراءات اأخرى. اإن نطاق املراجعة يقل كثريًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وبالتايل ل ميكننا من احل�شول على التاأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة 

الأمور الهامة التي ميكن حتديدها من خالل اأعمال التدقيق. وعليه، فاإننا ل نبدي راأيًا كمدققني..

النتيجة 

ا�شتنادًا اإىل ما قمنا به من اأعمال املراجعة، فاإنه مل يتبادر اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد باأن املعلومات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية املرفقة غري معدة، من كافة اجلوانب اجلوهرية، وفقًا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ولوائح م�شرف قطر املركزي.

جوبال باال�سوبرامانيام 18 يوليو 2013      

كي بي اإم جي   الدوحة       

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

بيان المركز المالي المختصر الموحد
باآالف الرياالت القطرية

30 يونيو

2013

31 دي�شمرب

2012

)مدققة()مراجعة(

املوجودات

975.064853.747نقد واأر�شدة لدى م�شرف قطر املركزي

912.0131.026.391اأر�شدة لدى بنوك

16.520.93415.331.735موجودات متويل

7.927.7946.652.339ا�شتثمارات مالية

219.191194.429ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

39.82439.824ا�شتثمارات عقارية

117.795110.134موجودات ثابتة 

783.324807.940موجودات غري ملمو�شة

261.156243.282موجودات اأخرى

27.757.09525.259.821اإجمايل املوجودات

املطلوبات

5.160.3304.733.303اأر�شدة من بنوك

1.565.031782.234ح�شابات العمالء اجلارية

473.512459.543مطلوبات اأخرى

7.198.8735.975.080اإجمايل املطلوبات

15.051.09914.063.097حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق

حقوق املالكني

3.000.0003.000.000راأ�ش املال

1.710.2211.710.221احتياطي قانوين

)38.349()38.349(اأ�شهم خزينة

302.215302.215احتياطي خماطر

6.72326.928احتياطي القيمة العادلة

119.542119.542احتياطيات اأخرى

374.77974.197اأرباح مدورة

5.475.1315.194.754اإجمايل حقوق امللكية املن�سوبة حلاملي حقوق ملكية البنك

31.99226.890حقوق غري م�شيطرة

5.507.1235.221.644اإجمايل حقوق املالكني

27.757.09525.259.821اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق وحقوق املالكني 

مت اعتماد هذه البيانات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية من جانب جمل�ش الإدارة بتاريخ 18 يوليو 2013 ووقعها بالنيابة عن املجل�ش كل من: 

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 
باآالف الرياالت القطرية

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو

20132012

)مراجعة()مراجعة(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

303.970162.854�شايف ربح الفرتة

تعديالت لـ:

10.08342.872خ�شارة انخفا�ش قيمة موجودات متويل

خ�شارة انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات م�شجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

24.038-امللكية

26.19923.693اإهالك واإطفاء

9.9165.397خم�ش�ش منافع نهاية خدمة املوظفني

)6.176()38.245(�شايف ربح بيع ا�شتثمارات مالية

)2.691()15.093(اإيراد توزيعات

)16.515()5.610(ح�شة من نتائج �شركات زميلة

291.220233.472الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)166.878()86.610(التغري يف ح�شاب الحتياطي لدى م�شرف قطر املركزي

)103.228()218.693(التغري يف اأر�شدة لدى بنوك

)2.869.008()1.199.282(التغري يف موجودات متويل

653.573)17.874(التغري يف موجودات اأخرى 

)592.420(427.027التغري يف اأر�شدة من بنوك

)514.878(782.797التغري يف ح�شابات العمالء اجلارية

988.0023.574.771التغري يف اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلق

)248.558(6.553التغري يف املطلوبات الأخرى

973.140)33.154( 

15.0932.691توزيعات اأرباح م�شتلمة

)1.210()2.500(منافع نهاية خدمة املوظفني املدفوعة

)31.673(985.733�سايف النقد من امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

)257.711()1.274.853(اقتناء ا�شتثمارات مالية

)4.287()9.244(اقتناء موجودات ثابتة وغري ملمو�شة

)261.998()1.284.097(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة اال�ستثمار

)293.671()298.364(�شايف النق�ش يف النقد وما يعادله

805.2932.199.167النقد و ما يعادله يف1  يناير

506.9291.905.496النقد وما يعادله يف 30 يونيو 

بيان الدخل المختصرالموحد
باآالف الرياالت القطرية

لفرتة الثالثة اأ�سهر

املنتهية يف 30 يونيو 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر

املنتهية يف 30 يونيو 

2013201220132012

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

228.002192.922449.658344.171اإيرادات من اأن�شطة التمويل، بال�شايف

93.87858.998197.367128.672اإيرادات من اأن�شطة ال�شتثمار، بال�شايف

321.880251.920647.025472.843اإجمايل االإيرادات من اأن�سطة التمويل واال�ستثمار، �سايف

27.76919.66857.81646.476اإيرادات عمولت ور�شوم

)7.162()2.917()5.668()1.868(م�شروفات عمولت ور�شوم

25.90114.00054.89939.314�سايف اإيرادات عموالت ور�سوم

4.5042.8804.5888.508�شايف ربح �شرف عمالت اأجنبية

1.5923.2605.61016.515ح�شة من نتائج �شركات زميلة 

1.2013887.0772.043اإيرادات اأخرى

355.078272.448719.199539.223اإجماىل االإيرادات

)106.681()139.722()53.527()71.532(تكاليف املوظفني

)23.693()26.199()14.264()12.640(اإهالك واإطفاء

)81.743()95.887()42.081()47.946(م�شروفات اأخرى

)20.210()31.740()11.170()15.891(تكاليف متويل

)232.327()293.548()121.042()148.009(اإجمايل امل�سروفات

)24.038(-)24.038(-خ�شارة انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات م�شجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

)19.438(15.154)10.860(5.861�شايف رد / )خ�شارة( خم�ش�ش انخفا�ش يف القيمة عن موجودات مالية

212.930116.508440.805263.420ربح الفرتة قبل ح�سة اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق 

)100.566()136.835()56.045()65.687(عائدات على حاملي ح�شابات ال�شتثمار، بال�شايف

147.24360.463303.970162.854�سافى ربح الفرتة

�سافى ربح الفرتة من�سوب لـ:

145.09960.491300.582162.885مالكي البنك

)31(3.388)28(2.144حقوق غري م�شيطرة

147.24360.463303.970162.854ربح الفرتة

0.490.201.010.55عائدات ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف )بالريال القطري(

بيان التغيرات في حقوق المالكين المختصر الموحد
باآالف الرياالت القطرية

لفرتة ال�ستة اأ�سهراملنتهية فى 30 

راأ�س املاليونيو 2013

االكتتاب يف 

زيادة را�س 

املال – حقوق 

االولوية 

احتياطي 

اأ�سهم خزينةقانوين

احتياطي 

خماطر

احتياطي 

القيمة العادلة 

احتياطى

حتويل

عمالت

اأجنبية

احتياطيات 

اأرباح مدورةاأخرى

جمموع حقوق 

امللكية املن�سوبة 

حلاملي حقوق 

ملكية البنك

حقوق غري 

م�سيطرة

جمموع حقوق 

املالكني

119.54274.1975.194.75426.8905.221.644-302.21526.928)38.349(1.710.221-3.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2013

التغريات يف احتياطي القيمة 

)20.205(-)20.205(---)20.205(-----العادلة 

300.582300.5823.388303.970--------ربح  الفرتة

اإجمايل الدخل وامل�سروف 

300.582280.3773.388283.765--)20.205(-----املعرتف به للفرتة

1.7141.714----------تغري يف ن�سبة امل�ساهمة 

الر�سيد يف 30 يونيو 2013 (

119.542374.7795.475.13131.9925.507.123-302.2156.723)38.349(1.710.221-3.000.000مراجعة(

باآلف الريالت القطرية

لفرتة ال�شتة اأ�شهراملنتهية فى 30 

راأ�ش املاليونيو 2012

الكتتاب يف 

زيادة را�ش املال 

اأ�شهم خزينةاحتياطي قانوين– حقوق الولوية

احتياطي 

خماطر

احتياطي القيمة 

العادلة

حتياطى

حتويل

عمالت

اأجنبية

احتياطيات 

اأرباح مدورةاأخرى

جمموع حقوق 

امللكية املن�شوبة 

حلاملي حقوق 

ملكية البنك

حقوق غري 

م�شيطرة

جمموع حقوق 

املالكني

125.65719.57376494.0421814.843.0702034.843.273)38.349(1.908.6911.746.094986.417الر�شيد يف 1 يناير 2012    

التغريات يف احتياطي القيمة 

1.057-1.057---1.057-----العادلة

162.854)31(162.885162.885--------ربح الفرتة

اإجمايل الدخل وامل�شروف املعرتف 

163.911)31(162.885163.942--1.057-----به للفرتة

 املحول من الكتتاب يف زيادة را�ش 

---------654.785)1.746.094(1.091.309املال – حقوق الولوية 

الر�شيد يف 30 يونيو 2012  

125.65720.63076494.042163.0665.007.0121725.007.184)38.349(1.641.202-3.000.000)مراجعة(

حممد بن حمد بن جا�سم اآل ثاين

رئي�ش جمل�ش الإدارة

�ستيفن ترووب

الرئي�ش التنفيذي


