
 

2011مجلس إدارة مجموعة بنك بروة يقرّ النتائج ا"الية للعام 
 

 2012 أبريل 19 أعلنت مجموعة بنك بروة أن مجلس ا)دارة في اجتماعه بتاريخ  –2011 أبريل 23الدوحة – 
.2011 ديسمبر 31قد أقرّ النتائج ا$الية للسنة ا$نتهية بتاريخ 

  ليبلغ%882 بنسبة 2011وقد حققت ا$جموعة نمواً كبيراً في ا$يزانية وا&رباح حيث ارتفع صافي الدخل لعام 
 ، وتعكس هذه النتائج للمجموعة2010 مليون ريال قطري للعام 25 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 244

 ا$صرفية ا$توافقة مع أحكام الشريعة ا)س*مية والتي تأسست منذ فترة قريبة قدرة ا$جموعة على زيادة العائدات
و السيطرة على التكاليف والتوجه نحو تحقيق الربحية في فترة قصيرة.

2011ا"$مح ا#ساسية للنتائج ا"الية لعام 
تخطيط جيد للنمو وانتباه مستمر )دارة ا$خاطر

  في%354 مليار ريال قطري، كما حققت نمواً بنسبة 19 لتبلغ% 143حققت ا$جموعة زيادة في ا&صول بنسبة 
  مليار ريال قطري با)ضافة إلى تضاعف ودائع العم*ء  ث*ث مرات لترتفع9 مليار لتبلغ 2محفظة التمويل من 

 مليار ريال قطري.9 إلى  3من 

زيادة العائدات وتطور الفعالية
 ,2010 مليون في العام 25 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 244 ليبلغ% 882حقق الدخل الصافي نمواً بنسبة 

 وذلك من خ*ل تحقيق الوحدات والشركات ا$تنوعة $جموعة بنك بروة نمواً ملحوظـاً. كما قامت ا$جموعة بتطبيق
 العديد من برامج ومبادرات التكامل بهدف تحس% الفعالية في العمليات ا)دارية ووحدات الدعم ا$تنوعة مما

 1.30 درهمـاً إلى 15ساهم في ا$حافظة على التكاليف ضمن الحدود ا$طلوبة. أما ربحية السهم فقد ازدادت من 
ريال قطري للسهم الواحد.

زيادة ناجحة لرأس ا$ال
ً من ,2011استكمل بنك بروة بنجاح عملية ا(كتتاب في زيادة رأس ا$ال في نهاية عام    وشهدت إقبا(ً كبيرا

  سهمـاً جديداً ل*كتتاب109,130,900 شمل الطرح%. 113ا$ساهم% حيث حقق ا(كتتاب نسبة تغطية بلغت 
  مليار ريال مطروحة ل*كتتاب أي1,7 مليار ريال من أصل, 1,9بلغت القيمة ا)جمالية ل'سهم ا$كتتب بها وقد 

  مليون ريال قطري عن قيمة ا(كتتاب ا$طلوبة. وقد ازدادت القيمة الدفترية للسهم233بزيادة إجمالية قدرها 
  وستسهم زيادة رأس ا$ال في تقوية,2010 ريال قطري في ديسمبر 15.2 ريال قطري مقارنة بـ 16.4لتصبح 

مركز ا$جموعة في السوق القطري وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو تطور ا(قتصاد في دولة قطر.

نمو وتوسع العمليات
 كانت مجموعة بنك بروة سباقة با(ستفادة من الفرصة التي أتاحها قرار مصرف قطر ا$ركزي بإغ*ق الفروع

 ا)س*مية للمصارف التقليدية، فبادرت ا$جموعة إلى ا(ستحواذ على عمليات اليسر ا$صرفية ا)س*مية من بنك
  ، وقد ساهمت هذه الخطوة في زيادة قاعدة عم*ء بنك بروة وشبكة2011قطر الدولي في أغسطس من عام 

  وقد حصلت,2011الفروع حيث بلغ عدد فروع البنك ستة في نهاية العام انط*قـاً من فرع واحد في بداية عام 
 . أخبار التمويل ا)س*مي صفقة العام في قطر من مجلة  "عملية ا(ستحواذ على جائزة  " " "

 با)ضافة إلى هذا قام بنك بروة خ*ل العام بإط*ق خدمات برستيج ا$صرفية التي تتخصص بخدمة العم*ء
 ا$تميزين وتقديم مجموعة خدمات متخصصة ت*ئم احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، كما أطلق البنك الخدمات

.ا$صرفية الخاصة ا$وجهة &صحاب الثروات من العم*ء
انتهى


