


كلمة رئيس مجلس اإلدارة

والقوائم المالية  التقریر السنوي  باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أقدم لكم إنه لمن دواعي سروري أن
على  من قبل والمنطقة والعالم أجمع  بي أم أم ىيمجموعة  لم تشهدهاكان عامًا مليئًا بأحداث ، والذي  ٢٠٢٠للمجموعة لعام  الموحدة

باضطرابات   ةمصحوبتمثلت في إغالقات عالمية في مواجهة تحدیات استثنائية . فقد وضعتنا هذه األحداث الصعبة كافة األصعدة
.اقتصادیة حادة

القتصادي على  ، تمكنت المجموعة من تحقيق نتائج جيدة نسبيًا رغم التباطؤ ا١٩-انتشار جائحة كوفيد ورغم ٢٠٢٠عام في 
مواجهة هذه التحدیات    الذي ساعدنا علىنوع نموذج أعمال المجموعة  ت وال شك في أن ذلك یرجع إلىالصعيدین اإلقليمي والعالمي. 

تحسن طفيف. ومع ذلك، فإن الطریق نحو التعافي من هذه   مؤشرات علىالتوقعات االقتصادیة العالمية أظهرت كما أن ، االستثنائية
سيفرض مزیدًا من التحدیات على أعمالنا. الذي سيكون بطيئًا ومؤلمًا األمر   ٢٠٢١ عام التحدیات في

حيث بلغ صافي أرباح   خالل العام جيدةحقق نتائج  بي أم أم ىي، یسرني أن أعلن أن فریق ورغم جميع هذه التحدیات والصعوبات
مليون دینار بحریني وهي نتيجة متوافقة مع توقعات المساهمين الكرام.  ٤لمجموعة ا

أعمالنا  أظهرنا فيه مرونتنا وقدرتنا على الصمود في وجه التحدیات. وقد أثبتت عامًا آخر  ٢٠٢٠ عامومن منظور تجاري، فقد كان 
التي یحق لمجموعتنا أن تعتز   الركيزة والعمود الفقري أنها  في مجال البيع بالتجزئة والتوزیع وأسواق األسرة وشركة نادر للتجارة

الضيافة وإغالق الحدود الدولية.  لقطاعالمشروبات متماشية مع توقعاتنا رغم التوقف التام  قسم . كما كانت أعمالوتفتخر به

-التحدیات التي فرضتها جائحة كوفيدرغم  مسؤوليتها االجتماعيةعن أبدًا  تغفللم   بي أم أم ىيبأن مجموعة أننا نعتز ونفتخر كما 
األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية. وتعد   كافة وإطالق مبادرات جدیدة على ،واصلت المجموعة دعم مبادراتها الحالية حيث ،١٩

األسرة الخيریة وبرامج الرعایة المؤسسية خير دليل على التزام المجموعة بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمل   مؤسسة
فيها.

. ولهذا  وال یمكن لنا التكهن بما سيحملهغامض إال أن المستقبل ، أصبح خلفنا بكل ما حمله من أحداث ٢٠٢٠ عام ورغم أن
رصد ومتابعة  و  ،وستعيد المجموعة النظر في استراتيجيتها بهدف تحقيق نمو مطرد ،ى التعافيعل ٢٠٢١ خاللسنواصل تركيزنا 

وذلك  لى تحقيق النتائج المتوقعة إمراجعة استراتيجيتنا وأولویاتنا، ونحن نسعى من خالل مشاریع وأسواق جدیدة محتملة.  أیة
  ،عیتنو واالستمرار في الالستراتيجية الطویلة والقصيرة األمد، األهداف والفرص واالستثمارات امجموعة متنوعة من  التركيز على ب

.   اوالمراقبة المستمرة للمخاطر والتخفيف من حدته

بإسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة، أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى جاللة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس 
م وتشجيعهم للقطاع الخاص في مملكة البحرین، إلى جانب مساهمات المغفور له صاحب السمو  قيادتهم الحكيمة ودعمهعلى الوزراء 

الملكي رئيس الوزراء السابق رحمه هللا. كما أتوجه بالشكر والتقدیر لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأخص بالذكر وزارة 
أن أعبر عن   أیضاً  أودو . ينمتواصل وتوجيه دمونه من دعمبورصة البحرین لما یقو مصرف البحرین المركزي و  الصناعة والتجارة

ًا  جهود ویبذلون ما زالوا یقومون بعمل رائع  ند الفریق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الذیاخالص تقدیري وعرفاني ألفر 
وتقدیري للسادة المساهمين  ثقتي المستمرة  دؤوبة للحفاظ على أمان وسالمة مجتمعنا. وأخيرًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن

على تفانيهم ومهنيتهم العالية التي ساعدتنا في   وزبائننا وشركائنا، كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كافة أعضاء اإلدارة وكادر الموظفين
. ٢٠٢٠ عام تحدیاتالتغلب على 

بوھندي حسن عبدهللا

رئيس مجلس اإلدارة































 بي إم إم آي ش.م.ب.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31كما في 

 
 

 ( 19 –تأثير كورونا فيروس )جائحة  2
 

لتفشي الجائحة على   والمتوقعة(. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات الحالية 19 - ، كان هناك تفشي لفيروس كورونا )كوفيدالسنةخالل 
االقتصاد العالمي في التطور. واتخذت السلطات إجراءات مختلفة الحتواء انتشار الجائحة وأعلنت عن إجراءات دعم مختلفة لمواجهة 

حكومية ذات الصلة بالمساعدة  مساعدة كدينار بحريني  1,167,465مبلغ وقدره التأثيرات السلبية المحتملة. قامت المجموعة بإثبات 
. تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات في الوضع  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    المقدمة من قبل حكومة مملكة البحرين

، إال 2020ديسمبر  31وعة كما في الحالي اآلخذ في التطور. على رغم من أن هذه التطورات تسببت في إضطرابات في عمليات المجم
أن حجم ومدة هذه التطورات ال تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة. أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية  

. إال  2020ديسمبر  31ما في  الحالية في تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغير المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة ك
 أن السوق ال تزال متقلبة، وال تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق، التي ال يمكن تحديد مداها في الوقت الحاضر. 

 

 الهامة السياسات المحاسبية 3
 

 اإلعداد  أسس
 القيمة العادلة.واالستثمارات العقارية التي تم قياسها ب اتستثماراالستثناء با، وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة أعدت القوائم المالية 

 
 بيان بااللتزام

 وطبقاً مجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالقوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  أعدت
وتوجيهات مصرف   (6)األحكام النافذة من المجلد رقم ن المركزي لمصرف البحريوالدليل اإلرشادى  يلقانون الشركات التجارية البحرين

 . جراءات بورصة البحرينوقواعد وإ المتعلقة بها،لمركزي والقوانين والقرارات البحرين ا
 

 عملة العرض والعملة الرئيسية  
 شركة. الرئيسية للعملة الالمجموعة وعمليات عرض عملة  د يع لذياأعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، و

 
 أسس التوحيد

كون تتتحقق السيطرة عندما  ديسمبر.    31كما في    وشركاتها التابعةبي إم إم آي ش.م.ب.  لتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية  
تلك لتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهلدى المجموعة 

فقط إذا كان لدى  من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها  العوائد
 : ما يلي المجموعة

 
ة للشركة المستثمر األنشطة ذات الصل )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه على الشركة المستثمر فيها  السلطة  -

 (؛ فيها
 ها؛ ومع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركتهعلى أو حقوق على تعرضات  -

 ها. عوائدمقدار على الشركة المستثمر فيها للتأثير على القدرة على إستخدام سلطتها  -
 

أقل  حقوق لمجموعة دى اكون لتعندما و، السيطرة. لدعم هذا االفتراضبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها 
الحقائق والظروف ذات الصلة في  ، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيهاحقوق أغلبية  في

 بما في ذلك:  السلطة على الشركة المستثمر فيها،  اتقييم ما إذا كان لديه
 

 للشركة المستثمر فيها؛ تيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين التر -

 ؛ و عن الترتيبات التعاقدية األخرىالحقوق الناتجة  -

 .المحتملةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  -
 

اك على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هنت مسيطرة أو غير مسيطرة تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان
الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة  السيطرة عناصر تغيرات على عنصر أو أكثر من 

موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات يتم تضمين الشركة التابعة. على تها سيطرالتابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة 
إيقاف لغاية تاريخ حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ القوائم المالية الموحدة أو المستبعدة خالل السنة في الشركة التابعة المقتناة 

على الشركة التابعة تهاسيطرالمجموعة 
































































































