
�شركة بِنفـت �ش.م.ب )مقفلة(

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2018

بيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

بيان الربح اأو اأخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر 

املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

 بيان  التدفقات النقدية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

بالدينار البحرينيبالدينار البحريني
2018 2017

املوجودات 

1.285.6731.163.712الأثاث واملعدات

1.048.2731.116.762برامج النظام 

848.306558.043م�شاريع راأ�شمالية قيد الإن�شاء

139.168104.861موجودات اأخرى

3.321.4202.943.378اإجمايل املوجودات غري املتداولة

8.440.9724.374.231النقد واأر�شدة لدى البنوك

2.032.3783.822.642ر�شيد احل�شاب لدى م�شرف البحرين املركزي

1.851.319854.806ر�شيد احل�شابات لدى امل�شارف املركزية الأخرى

1.964.1614.248.362ودائع لدى البنوك

4.788.7384.852.066�شندات خزينة

241.562265.099ذمم جتارية مدينة

157.16176.039م�شروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

19.476.29118.493.244اإجمايل املوجودات املتداولة

22.797.71121.436.623اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

3.110.4003.110.400راأ�س املال 

1.612.1381.612.138احتياطي قانوين

794.214365.150احتياطي عام

-214.532احتياطي اأعمال خريية

15.090.89914.688.660اأرباح م�شتبقاة  

20.822.18319.776.348اإجمايل حقوق امللكية  

املطلوبات

146.364128.166خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

146.364128.166اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

1.536.6041.076.287ذمم جتارية دائنة وم�شروفات م�شتحقة

221.970443.940مطلوبات عن ا�شتحواذ اأ�شهم �شركة تابعة

70.59011.882اإيرادات موؤجلة

1.829.1641.532.109اإجمايل املطلوبات املتداولة

22.797.71121.436.623اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اأحمد عبدالرحيم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

حممد اإبراهيم الب�ستكي
رئي�س جمل�س الإدارة

متت امل�سادقة على هذه البيانات املالية املوحدة من 

قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 13 فرباير 2019.

2018 2017

الإيراد

6.803.7145.959.536ال�شبكة

993.2271.023.895مركزالبحرين للمعلومات الئتمانية

582.086606.613نظام البحرين ملقا�شة ال�شيكات

758.435680.253نظام التحويالت املالية الإلكرتوين

722.388929.273خدمات البطاقات 

9.859.8509.199.570اإجمايل الإيرادات الت�شغيلية

 

2.982.6842.264.573تكاليف املوظفني

1.312.9921.233.621تكاليف تقدمي اخلدمات

856.924796.895الإ�شتهالك والإطفاء  

1.555.175800.494م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

6.707.7755.095.583اإجمايل تكاليف الت�شغيل

3.152.0754.103.987ربح الت�شغيل

259.247251.030اإيراد الفوائد

-14.421اإيرادات اأخرى

3.425.7434.355.017ربح ال�شنة

--الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

3.425.7434.355.017اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

املن�شوب اإىل :

3.425.7434.290.643م�شاهمي ال�شركة الأم

64.374-ح�شة غري م�شيطرة

3.425.7434.355.017

اإجمايلح�شة غرياإجمايل حقوق امللكية املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة الأم 

حقوق امللكيةم�شيطرةاملجموعاأرباحاحتياطياحتياطي احتياطيراأ�س املال2018

م�شتبقاةاأعمال خرييةعامقانوين

19.776.348-14.688.66019.776.348-3.110.4001.612.138365.150يف 31 دي�شمرب 2017 

)58.204(-)58.204()58.204(----تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(

11.096-11.09611.096----تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15(

19.729.240-14.641.55219.729.240-3.110.4001.612.138365.150الر�شيد املعدل يف 1 يناير 2018

3.425.743-3.425.7433.425.743----الربح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)2.332.800(-)3.332.800()2.332.800(----اأرباح اأ�شهم معلنة ل�شنة 2017

---)214.532(214.532---املحول اإىل احتياطي الأعمال اخلريية

---)429.064(-429.064--املحول اإىل الحتياطي العام

20.822.183-3.110.4001.612.138794.214214.53215.090.89920.822.183يف 31 دي�شمرب 2018 

2017

13.109.07217.818.505453.49218.271.997--3.110.4001.599.033يف 1 يناير 2017

4.290.6434.290.64364.3744.355.017----الربح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)517.866()517.866(------ا�شتحواذ اأ�شهم �شركة تابعة 

---)13.105(--13.105-املحول اإىل الحتياطي القانوين 

)2.332.800(-)2.332.800()2.332.800(----اأرباح اأ�شهم معلنة ل�شنة 2016

---)365.150(-365.150--املحول اإىل الحتياطي العام

19.776.348-14.688.66019.776.348-3.110.4001.612.138365.150يف 31 دي�شمرب 2017

2018 2017

اأن�شطة الت�شغيل 

6.798.7425.967.429النقد امل�شتلم من عمليات ال�شبكة  

1.020.8581.023.445النقد امل�شتلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات الئتمانية 

767.325959.728النقد امل�شتلم من خدمات البطاقات

582.549605.413النقد امل�شتلم من عمليات نظام  البحرين ملقا�شة ال�شيكات

752.155683.646النقد امل�شتلم من عمليات نظام التحويالت املالية الإلكرتوين

)104.861(-مدفوعات �شمانات بنكية

)3.906.179()5.651.726(مدفوعات م�شروفات الت�شغيل  

)120.000()110.000(مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة مدفوعة

4.159.9035.108.621�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل  

اأن�شطة ال�شتثمار

)558.694()176.222(�شراء اأثاث ومعدات

)275.994()198.768(�شراء برامج

)523.243()732.769(مدفوعات مل�شاريع راأ�شمالية قيد الإن�شاء

-2.544.969التغريات يف الودائع لدى البنوك

8.678167.471فوائد م�شتلمة من ح�شابات جارية

)1.190.460(1.445.888�شايف النقد الناجت من / ) امل�شتخدم يف( اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

)2.332.800()2.332.800(اأرباح اأ�شهم مدفوعة

)2.332.800()2.332.800(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

3.272.9911.585.360�شايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

9.051.6787.466.319النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

12.324.6699.051.697النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

8.440.9724.374.231النقد واأر�شدة لدى البنوك

2.032.3783.822.642ر�شيد احل�شاب  لدى م�شرف البحرين املركزي

1.851.319854.806ر�شيد احل�شابات لدى امل�شارف املركزية الأخرى

12.324.6699.051.679

امل�ساندة" للخدمات  كمقدم  املركزي  البحرين  م�سرف  قبل  من  "مرخ�س 

مت تدقيقها من قبل كي بي اأم جي فخرو


