
البيانات المالية الموحـدة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013

الربع  في   %60 بنسبة  يزداد  بروة  لبنك  الدخل  صافي 
الثالث لعام 2013

منوذج اأعمال حمدد واإدارة خماطر حكيمة لدعم ا�سرتاتيجية النمو

الدوحة – 17 نوفمرب 2013– اأعلن بنك بروة، اأ�شرع البنوك املتوافقة مع ال�شريعة منوًا يف قطر عن نتائجه املالية 

للفرتة املنتهية يف 30 �شبتمرب 2013.

وبلغ الدخل ال�شايف 442 مليون ريال قطري للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 30 �شبتمرب 2013 مقارنة مع 279 مليون ريال 

قطري لنف�س الفرتة من العام املا�شي، وهو حت�شنًا بن�شبة 60% على اأ�شا�س �شنوي.

وارتفع اإجمايل الدخل بن�شبة 26% اإىل 1.1 مليار ريال قطري للت�شعة اأ�شهر من عام 2013 مقارنة مع 855 مليون  

ريال قطري لنف�س الفرتة من عام 2012، وازدادت ربحية ال�شهم اإىل 1.49 ريال قطري مقارنة مع 94 درهم للفرتة 

نف�شها من العام املا�شي.

وقد علق �شعادة ال�شيخ حممد بن حمد بن جا�شم اآل ثاين، رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب ملجموعة بنك بروة 

قائاًل:« اإن اإنهاء الربع الثالث من العام باأداء مايل جيد هو اأمر م�شجع للغاية، كما اأنه يعك�س جناح اإ�شرتاتيجيتنا 

والنهج النتقائي الذي ن�شتخدمه يف الأ�شواق التي نختار التناف�س فيها. ونحن نتطلع قدمًا اإىل حتقيق املزيد من 

النمو، وال�شتمرار يف امل�شاهمة بلعب دور فعال يف تطوير القت�شاد القطري واخلدمات املالية املتوافقة مع ال�شريعة 

الإ�شالمية، بالإ�شافة اإىل خلق املزيد من القيمة والفائدة لكل من عمالئنا وم�شاهمينا.«

وتعد اأبرز النجاحات التي حققتها املجموعة يف الأ�شهر الت�شعة هي الفوز باأعمال كبرية مرتبطة مب�شاريع البنية 

التحتية الرئي�شية يف البالد كما �شهد بنك بروة اأي�شًا تو�شع اإنتقائي يف فروع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد ومتديد 

�شاعات العمل يف بع�س الفروع، مما يقدم املزيد من الراحة لقاعدة عمالء بنك بروة املتزايدة«.

يف اأ�شواق راأ�س املال الإ�شالمية، وا�شل بنك بروة تو�شيع ن�شاطاته يف هذا القطاع ال�شرتاتيجي للنمو. خالل عام 

 200 تبلغ  الثاين  امل�شتوى  من  الرتكي  الربكة  بنك  ل�شكوك  امل�شرتك  الكتتاب  مدير  دور  بروة  بنك  توىل   ،2013

مليون دولر، بالإ�شافة اإىل دور مدير اكتتاب م�شاعد حلكومة دبي وطريان الإمارات واإ�شدارات �شكوك بنك دبي 

الإ�شالمي«.

ياأتي النمو يف �شايف الدخل وربحية ال�شهم نتيجًة لإدارة املخاطر احلكيمة ومنوذج العمل املحدد جيدًا يف جوهر 

ا�شرتاتيجية منو البنك.

وقال ال�شيد �شتيف تروب، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك بروة تعليقًا على النتائج:« “اإننا ن�شتمر يف حتقيق نتائج 

مالية رائعة وخلق املزيد من القيمة مل�شاهمينا و�شوف ن�شتمر يف حت�شني وتعزيز هذا النموذج التجاري لتحقيق نتائج 

اإل من خالل حتديد قطاعات النمو ال�شرتاتيجية والرتكيز  اأف�شل يف الأ�شهر وال�شنوات املقبلة، ول يتحقق ذلك 

عليها، بالإ�شافة اإىل �شياغة املقرتحات املتخ�ش�شة لعمالئنا ومراقبة التكاليف عن كثب«.

بيان الدخل المختصر الموحد
باآالف الرياالت القطرية

لفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب

2013201220132012

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

237,103196،925686,761541،096اإيرادات من اأن�شطة التمويل، بال�شايف

89,71473،235287,081201،907اإيرادات من اأن�شطة ال�شتثمار، بال�شايف

326,817270،160973,842743،003اإجمايل االإيرادات من اأن�سطة التمويل واال�ستثمار, �سايف

28,01133،99085,82780،466اإيرادات عمولت ور�شوم

)4،694()5,140()1،016()2,223(م�شروفات عمولت ور�شوم

25,78832،97480,68775،772�سايف اإيرادات عموالت ور�سوم

4,1902،9218,77811،429�شايف ربح �شرف عمالت اأجنبية

5،5375,49122،052)119(ح�شة من نتائج �شركات زميلة 

1,1121،0158,1893،058اإيرادات اأخرى

357,788312،6071,076,987855،314اإجماىل االإيرادات

)162،352()210,250()55،671()70,528(تكاليف املوظفني

)35،836()38,893()12،143()12,694(اإهالك واإطفاء

)116،047()142,625()30،820()46,738(م�شروفات اأخرى

)38،539()48,568()18،329()16,828(تكاليف متويل

)352،774()440,336()116،963()146,788(اإجمايل امل�سروفات

)24،249(-)211(-خ�شارة انخفا�س قيمة ا�شتثمارات م�شجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

)29،771(833)10،333()14,321(�شايف رد / )خ�شارة( خم�ش�س انخفا�س يف القيمة عن موجودات مالية

196,679185،100637,484448،520ربح الفرتة قبل ح�سة اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق 

)169،334()190,040()68،768()53,205(عائدات على حاملي ح�شابات ال�شتثمار، بال�شايف

143,474116،332447,444279،186�سافى ربح الفرتة

�سافى ربح الفرتة من�سوب لـ:

141,092116،334441,674279،219مالكي البنك

)33(5,770)2(2,382حقوق غري م�شيطرة

143,474116،332447,444279،186ربح الفرتة

0.480.391.490.94عائدات ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف )بالريال القطري(

تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن مراجعة المعلومات 
أعضاء  السادة  إلى  المرحلية  الموحدة  المختصرة  المالية 

مجلس إدارة بنك بروة ش.م.ق
مقدمة

لقد قمنا مبراجعة املعلومات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية املرفقة كما يف 30 �شبتمرب 2013 لبنك بروة �س.م.ق. )»البنك«( و�شركاته 

التابعة )ي�شار اإليهما معا »املجموعة«( والتي تتكون من:

�شبتمرب2013.  30 يف  كما  املوحد  املخت�شر  املايل  املركز  بيان  	•

الدخل املخت�شر املوحد لفرتة الثالثة والت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 30 �شبتمرب 2013. بيان  	•

الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 30 �شبتمرب 2013. و  الثالثة  لفرتة  املوحد  املخت�شر  ال�شامل  الدخل  بيان  	•

حقوق امللكية املخت�شرة املوحدة لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 30 �شبتمرب2013. يف  التغريات  بيان  	•

يف 30 �شبتمرب 2013. املنتهية  اأ�شهر  الت�شعة  لفرتة  املوحدة  املخت�شرة  النقدية  التدفقات  بيان  	•

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

اإن جمل�س اإدارة البنك م�شوؤول عن اإعداد وعر�س 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 

امل�شتقل  املدقق  قبل  من  املرحلية  املالية  املعلومات  »مراجعة   2410 رقم  املراجعة  مبهام  اخلا�س  الدويل  للمعيار  وفقًا  مراجعتنا  متت  لقد 

اأعمال مراجعة املعلومات املالية املرحلية املخت�شرة على ال�شتف�شار من امل�شوؤولني عن الأمور املالية واملحا�شبية وتطبيق  للمن�شاأة«. ت�شتمل 

التدقيق  التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري  اإن نطاق املراجعة يقل كثريًا عن نطاق  اأخرى.  اإجراءات  اإىل  اإجراءات مراجعة حتليلية بالإ�شافة 

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 30 اأكتوبر 2013      

كي بي اإم جي   الدوحة       

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



بيان المركز المالي المختصر الموحد
باآالف الرياالت القطرية

31 دي�شمرب 302012 �سبتمرب 2013

)مدققة()مراجعة(

املوجودات

928,713853،747نقد واأر�شدة لدى م�شرف قطر املركزي

1,535,2291،026،391اأر�شدة لدى بنوك

16,839,44515،331،735موجودات متويل

7,951,4096،652،339ا�شتثمارات مالية

239,490194،429ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

40,04239،824ا�شتثمارات عقارية

112,434110،134موجودات ثابتة 

780,277807،940موجودات غري ملمو�شة

226,983243،282موجودات اأخرى

28,654,02225،259،821اإجمايل املوجودات

املطلوبات

5,472,8164،733،303اأر�شدة من بنوك

1,969,891782،234ح�شابات العمالء اجلارية

504,292459،543مطلوبات اأخرى

7,946,9995،975،080اإجمايل املطلوبات

15,047,03514،063،097حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق

حقوق املالكني

3,000,0003،000،000راأ�س املال

1,710,2211،710،221احتياطي قانوين

)38،349()38,349(اأ�شهم خزينة

302,215302،215احتياطي خماطر

11,11026،928احتياطي القيمة العادلة

119,542119،542احتياطيات اأخرى

515,87174،197اأرباح مدورة

5,620,6105،194،754اإجمايل حقوق امللكية املن�سوبة حلاملي حقوق ملكية البنك

39,37826،890حقوق غري م�شيطرة

5,659,9885،221،644اإجمايل حقوق املالكني

28,654,02225،259،821اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق وحقوق املالكني 

بالنيابة عن  اأكتوبر 2013 ووقعها  بتاريخ 30  املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية من جانب جمل�س الإدارة  البيانات  مت اعتماد هذه 

املجل�س كل من : 

حممد بن حمد بن جا�سم اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

�ستيفن ترووب

الرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 
باآالف الرياالت القطرية

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب

20132012

)مراجعة()مراجعة(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

447,444279،186�شايف ربح الفرتة

تعديالت لـ:

28,74959،561خ�شارة انخفا�س قيمة موجودات متويل

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

24،249-امللكية

38,89335،836اإهالك واإطفاء

13,5678،070خم�ش�س منافع نهاية خدمة املوظفني

)10،021()46,237(�شايف ربح بيع ا�شتثمارات مالية

)2،925()20,622(اإيراد توزيعات

)22،052()5,491(ح�شة من نتائج �شركات زميلة

456,303371،904الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)259،524()37,421(التغري يف ح�شاب الحتياطي لدى م�شرف قطر املركزي

256،327)641,834(التغري يف اأر�شدة لدى بنوك

)4،655،429()1,536,459(التغري يف موجودات متويل

16,299636،652التغري يف موجودات اأخرى 

)417،595(739,513التغري يف اأر�شدة من بنوك

)215،314(1,187,657التغري يف ح�شابات العمالء اجلارية

983,9383،932،942التغري يف اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلق

)193،854(35,466التغري يف املطلوبات الأخرى

1,203,462)543،891(

20,6222،925توزيعات اأرباح م�شتلمة

)2،955()4,284(منافع نهاية خدمة املوظفني املدفوعة

)543،921(1,219,800�سايف النقد من امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

)889،843()1,301,721(اقتناء ا�شتثمارات مالية

)12،978()13,530(اقتناء موجودات ثابتة وغري ملمو�شة

)902،821()1,315,251(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة اال�ستثمار

)1،446،742()95,451(�سايف النق�ص يف النقد وما يعادله

805,2932،199،167النقد و ما يعادله يف1  يناير

709,842752،425النقد وما يعادله يف 30 �سبتمرب 

بيان التغيرات في حقوق المالكين المختصر الموحد
باآالف الرياالت القطريةلفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب 2013

راأ�ص املال

االكتتاب يف زيادة 

را�ص املال – 

اأ�سهم خزينةاحتياطي قانوينحقوق االولوية 

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

)15,818(-)15,818(---)15,818(-----التغريات يف احتياطي القيمة العادلة 

441,674441,6745,770447,444--------ربح  الفرتة

اإجمايل الدخل وامل�سروف املعرتف به 

441,674425,8565,770431,626--)15,818(-----للفرتة

6,7186,718----------تغري يف ن�سبة امل�ساهمة 

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2013 (

119,542515,8715,620,61039,3785,659,988-302,21511,110)38,349(1,710,221-3,000,000مراجعة(

باآلف الريالت القطريةلفرتة الت�شعة اأ�شهراملنتهية يف 30 �شبتمرب 2012

راأ�س املال

الكتتاب يف زيادة 

را�س املال – 

احتياطي خماطراأ�شهم خزينةاحتياطي قانوينحقوق الولوية

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    

5،078-5،078---5،078-----التغريات يف احتياطي القيمة العادلة

279،186)33(279،219279،219--------ربح الفرتة

اإجمايل الدخل وامل�شروف املعرتف به 

284،264)33(279،219284،297--5،078-----للفرتة

 املحول من الكتتاب يف زيادة را�س املال 

---------654،785)1،746،094(1،091،309– حقوق الولوية 

الر�شيد يف 30 �شبتمرب 2012  

125،65724،65176494،042279،4005،127،3671705،127،537)38،349(1،641،202-3،000،000)مراجعة(


