
�شـــركــة بـِنـفــت �ش.م.ب )مـقـفـلـة(
بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب2019 

بالدينار البحرينيبالدينار البحرينيبالدينار البحريني

بالدينار البحريني

2019 2018
املوجودات 

1.349.4831.285.673الأثاث واملعدات
1.776.5221.048.273برامج النظام

-883.920حق ا�ستخدام املوجودات
548.159848.306م�ساريع راأ�سمالية قيد الإن�ساء

139.168139.168موجودات اأخرى

4.697.2523.321.420اإجمايل املوجودات غري املتداولة

5.393.7188.440.972النقد واأر�سدة لدى البنوك
4.789.0522.032.378ر�سيد احل�ساب لدى م�سرف البحرين املركزي

3.057.3721.851.319ر�سيد احل�سابات لدى امل�سارف املركزية الأخرى
2.460.0431.964.161ودائع لدى البنوك

4.881.8274.788.738�سندات خزينة
654.286241.562ذمم جتارية مدينة

315.798157.161م�سروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

21.552.09619.476.291اإجمايل املوجودات املتداولة

26.249.34822.797.711اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
3.110.4003.110.400راأ�س املال 

1.612.1381.612.138احتياطي قانوين
1.136.788794.214احتياطي عام

385.819214.532احتياطي اأعمال خريية 
16.038.79615.090.899اأرباح م�ستبقاة  

22.283.94120.822.183اإجمايل حقوق امللكية  

املطلوبات
-865.819اجلزء غري املتداول من مطلوبات الإيجار

-293.153اجلزء غري املتداول من الدخل املوؤجل
207.461146.364خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

1.366.433146.364اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

2.024.6001.536.604ذمم جتارية دائنة وم�سروفات م�ستحقة
221.970221.970مطلوبات متعلقة با�ستحواذ اأ�سهم �سركة تابعة

-55.251اجلزء املتداول من مطلوبات الإيجار
297.15370.590اجلزء املتداول من اإيرادات موؤجلة

2.598.9741.829.164اإجمايل املطلوبات املتداولة

26.249.34822.797.711اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

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

بيان الربح اأو اأخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019   

بيان التدفقات النقدية املوحد  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019  

2019 2018

الإيراد
8.249.9316.803.714ال�سبكة

968.984993.227مركز البحرين للمعلومات الئتمانية
563.256582.086نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات

887.360758.435نظام التحويالت املالية الإلكرتوين
-58.346نظام اأعرف عميلك الكرتونيا

1.195.532722.388خدمات البطاقات 

11.923.4099.859.850اإجمايل الإيرادات الت�شغيلية
 

3.909.1142.982.684تكاليف املوظفني
2.265.9951.312.992تكاليف تقدمي اخلدمات

1.188.155856.924الإ�ستهالك والإطفاء  
1.656.1811.555.175م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

9.019.4456.707.775اإجمايل م�شروفات الت�شغيل

2.903.9643.152.075ربح الت�شغيل

319.723259.247اإيراد الفوائد
-)68.936(م�سروفات الفوائد على مطلوبات الإيجار

173.24714.421اإيرادات اأخرى

3.327.9983.425.743ربح ال�شنة

--الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

3.327.9983.425.743اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

بيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019                                                                                                                                        

املجموعاأرباحاحتياطياحتياطي احتياطيراأ�ش املال2019
م�شتبقاةاأعمال خرييةعامقانوين

3.110.4001.612.138794.214214.53215.090.89920.822.183يف 1 يناير2019

3.327.9983.327.998----الربح واإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة
)1.866.240()1.866.240(----اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2018

-)171.287(171.287---املحول اإلى احتياطي الأعمال اخلريية
-)342.574(-342.574--املحول اإلى الحتياطي العام

3.110.4001.612.1381.136.788385.81916.038.79622.283.941يف 31 دي�شمرب 2019 

املجموعاأرباحاحتياطياحتياطي احتياطيراأ�س املال2018
م�ستبقاةاأعمال خرييةعامقانوين

14.688.66019.776.348-3.110.4001.612.138365.150يف 31 دي�سمرب 2017 
)58.204()58.204(----تاأثريالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(

11.09611.096----تاأثريالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15(
14.641.55219.729.240-3.110.4001.612.138365.150الر�سيد املعدل يف 1 يناير 2018

3.425.7433.425.743----الربح واإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
)2.332.800()2.332.800(----اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2017

-)214.532(214.532---املحول اإلى احتياطي الأعمال اخلريية
-)429.064(-429.064--املحول اإلى الحتياطي العام

3.110.4001.612.138794.214214.53215.090.89920.822.183يف 31 دي�سمرب 2018

2019 2018
اأن�شطة الت�شغيل 

8.231.0676.798.742النقد امل�ستلم من عمليات ال�سبكة  
951.4571.020.858النقد امل�ستلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات الئتمانية 

1.493.583767.325النقد امل�ستلم من خدمات البطاقات
560.052582.549النقد امل�ستلم من عمليات نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات

787.106752.155النقد امل�ستلم من عمليات نظام التحويالت املالية الإلكرتوين
-97.810النقد امل�ستلم من نظام اأعرف عميلك الكرتونيا

)5.651.726()7.430.596(مدفوعات م�سروفات الت�سغيل  
)110.000()149.916(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة مدفوعة

4.540.5634.159.903�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل  

اأن�شطة ال�شتثمار
)176.222()210.218(�سراء اأثاث ومعدات

)198.768()109.871( �سراء برامج
)732.769()1.163.729( مدفوعات مل�ساريع راأ�سمالية قيد الإن�ساء

2.544.969)281.762(التغريات يف الودائع لدى البنوك و �سندات خزينة 
6.7308.678فوائد م�ستلمة من ح�سابات جارية

1.445.888)1.758.850(�شايف النقد ) امل�شتخدم يف( / الناجت من اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل
)2.332.800()1.866.240(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)2.332.800()1.866.240(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

915.4733.272.991�شايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

12.324.6699.051.678النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
13.240.14212.324.669النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

5.393.7188.440.972النقد واأر�سدة لدى البنوك
4.789.0522.032.378ر�سيد احل�ساب لدى م�سرف البحرين املركزي

3.057.3721.851.319ر�سيد احل�سابات لدى امل�سارف املركزية الأخرى
*13.240.142*12.324.669

*النقد وما يف حكمه ي�سمل خ�سائر ائتمانية متوقعة مببلغ 1,941 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2019 )2018: 2,473 دينار بحريني(.

مت ا�ستخراج البيانات املالية اأعاله من البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 والتي 
متت تدقيقها من قبل كي بي ام جي, ومت اعتمادها من جمل�س الإدارة يف 19 فرباير 2020.  

 اأحمد عبدالرحيم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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


