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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020                                                                            بالدينار البحريني

بيان  التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بالدينار البحريني

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                             بالدينار البحريني

بيان الربح أو ألخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                          بالدينار البحريني

20202019
 الموجودات 

1.349.483 1,013,239 األثاث والمعدات
1.776.522 2,301,092برامج النظام

6,039,325548.159مشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء 
883.920 158,932 حق االنتفاع باألصول

139,168139.168موجودات أخرى

9,651,7564.697.252إجمالي الموجودات غير المتداولة

5.393.718 4,745,607 النقد وأرصدة لدى البنوك
4.789.052 6,450,667 رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي

3.057.372 3,172,664 رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى
2.460.043 - ودائع لدى البنوك

4.881.827 - سندات خزينة
654.286 1,143,121ذمم تجارية مدينة

315.798 602,522مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

16,114,58121.552.096إجمالي الموجودات المتداولة

25,766,33726.249.348إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
3.110.400 3,110,400 رأس المال 

1.612.138 1,612,138 احتياطي قانوني
1.136.788 1,548,642 احتياطي عام

385.819 391,746 احتياطي أعمال خيرية 
16.038.796 15,299,911 أرباح مستبقاة  

21,962,83722.283.941إجمالي حقوق الملكية  

المطلوبات
865.819 75,611 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

293.153 222,593 الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل
195,619 258,340 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

556,5441,354,591إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,036,442 2,555,970 ذمم تجارية دائنة ومصروفات مستحقة
221.970 221,970 مطلوبات متعلقة باستحواذ أسهم شركة تابعة

55.251 129,347 الجزء المتداول من التزامات اإليجار
297.153 339,669 الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة

3,246,9562,610,816إجمالي المطلوبات المتداولة

25,766,33726.249.348إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

20202019

 
أنشطة التشغيل 

8.231.067 6,646,380 النقد المستلم من عمليات الشبكة  
951.457 892,285 النقد المستلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات االئتمانية 

1,675,9251.493.583النقد المستلم من خدمات البطاقات
560.052 498,335 النقد المستلم من عمليات نظام البحرين لمقاصة الشيكات

787.106 979,719 النقد المستلم من عمليات نظام التحويالت المالية اإللكتروني
226,61097.810النقد المستلم من نظام اعرف عميلك إلكترونيا

)7.232.041()8,951,368(مدفوعات مصروفات التشغيل  
)149.916()172,507(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

-656,720مقبوضات أخرى

2,452,0994,739,118صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل  

أنشطة االستثمار
)210.218()196,435(شراء أثاث ومعدات

)109.871()828,003(شراء برامج
)1.163.729()5,826,265(مدفوعات لمشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء

-4,956,800استحقاق سندات خزينة
)281.762(2,521,940استحقاق ودائع / )ودائع جديدة( لدى البنوك

6,8796.730فوائد مستلمة من حسابات جارية

)1.758.850(634,916 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار

)1,866,240( )1,555,200( أنشطة التمويل
- )200,000(أرباح أسهم مدفوعة

)198,555()203,019(تبرعات خيرية مدفوعة
مدفوعات التزامات اإليجار

)1,958,219()2,064,795( 
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

1,128,796915.473صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

13,240,14212.324.669النقد وما في حكمه في بداية السنة

14,368,93813.240.142النقد وما في حكمه في نهاية السنة

5.393.718 4,745,607 النقد وأرصدة لدى البنوك
4.789.052 6,450,667 رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي

3.057.372 3,172,664 رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى

14,368,93813.240.142

20202019

  

اإليراد

8.249.931 6,654,828 الشبكة

968.984 934,595 مركز البحرين للمعلومات االئتمانية

563.256 498,269 نظام البحرين لمقاصة الشيكات

887.360 1,147,403 نظام التحويالت المالية اإللكتروني

58.346 264,030 نظام أعرف عميلك الكترونيا

1.195.532 1,675,925 خدمات البطاقات 

11,175,05011.923.409إجمالي اإليرادات التشغيلية

3.909.114 4,435,210 تكاليف الموظفين

2.265.995 2,882,877 تكاليف تقديم الخدمات

1.188.155 1,485,143اإلستهالك واإلطفاء  

1.656.181 1,713,342 مصروفات تشغيلية أخرى

10,516,5729.019.445إجمالي مصروفات التشغيل

658,4782.903.964ربح التشغيل

319.723 108,425 إيراد الفوائد

)68.936( )43,088(مصروفات الفوائد على التزامات اإليجار

173.247 710,281 إيرادات أخرى

1,434,0963.327.998ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,434,0963.327.998إجمالي الدخل الشامل للسنة

محمد إبراهيم البستكي 
 رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالواحد الجناحي                
 الرئيس التنفيذي

اعتمدت البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 24 فبراير 2021،
* مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي للتقديم الخدمات المساندة للقطاع المالي.وتم التدقيق عليها من قبل السادة كي بي ام جي فخرو ووقعها بالنيابة عن المجلس:

2020

رأس المال
احتياطي
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي
أعمال خيرية

أرباح
مستبقاة

المجموع

 3.110.4001.612.1381.136.788385.81916,038,79622,283,941في 1 يناير2020

1,434,0961,434,096----الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
 )1,555,200( )1,555,200(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2019

)200,000( - )200.000(---تبرعات خيرية مدفوعة خالل السنة
- )205,927(205.927---المحول إلى احتياطي األعمال الخيرية

- )411,854(-411.854--المحول إلى االحتياطي العام
3.110.4001.612.1381.548.642391.74615,299,91121,962,837في 31 ديسمبر 2020 

2019

رأس المال
احتياطي
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي
أعمال خيرية

أرباح
مستبقاة

المجموع

3.110.4001.612.138794.214214.53215.090.89920.822.183في 1 يناير2019

3.327.9983.327.998----الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

)1.866.240()1.866.240(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

-)171.287(171.287---المحول إلى احتياطي األعمال الخيرية

-)342.574(-342.574--المحول إلى االحتياطي العام

3.110.4001.612.1381.136.788385.81916.038.79622.283.941في 31 ديسمبر 2019

شـــركـــة بـِنـفــت ش.م.ب )مـقـفـلة(


