
 

 

 
 
 
 

 بيان صحفي  
 للنشر الفوري 

 
 لى المساهمين إمجموعة "بي أم أم آي" تحقق ارباحاً صافية عائدة 

 2020ن دينار بحريني خالل العام يي مال  4بلغت 
 

مليون   21.لى المساهمين بلغت إعائدة موحدة أرباح صافية أعلنت مجموعة "بي أم أم آي" عن تحقيق 
% مقارنة مع الربع المقابل من  36بنسبة بتراجع  أي  ، 2020عام من  الرابعدينار بحريني خالل الربع 

، متراجعاً  سوفل 8مليون دينار بحريني(. وبلغ العائد على السهم خالل هذا الربع  .23) 9201 العام
الشامل العائد  المجموعة دخل  لكن فلساً.  32حيث كان  2019خير من عام % مقارنة بالربع األ63بنسبة  

  الى  9201عام في  مليون دينار بحريني  .53%، من 76بنسبة  راجع  تالربع الرابع   الى المساهمين في 
  2020الل الربع الرابع من عام . ويعزى تراجع صافي االرباح خ2020عام دينار بحريني  ألف  800
 على الشركات في مختلف أنحاء العالم.  19 –أثر جائحة كوفيد  الى
 

د في أنشطة  حاالجائحة إلى حصول هبوط  ت أد  السفر، لى لقيود عفمع إغالق قطاع الضيافة وفرض ا
ر التي  عفية حالة الذ ع الطلب على السلع األساسية على خلمعظم الشركات التابعة للمجموعة. كما ارتف 

على  ثر ّجل تراجع كبير في الطلب على السلع والخدمات غير األساسية. ويقّدر األفي حين س   ،دت سا
. ومع استمرار حالة عدم اليقين  بحرينيماليين دينار  5.2بمبلغ   2020م إيرادات المجموعة خالل العا

التخفيف من إجراءات اإلغالق العام، ومعايير التباعد الجسدي )التباعد االجتماعي(  بخصوص الكبير  
قوة أن بقاءها  واألثر البعيد المدى للجائحة على العافيتين االقتصادية واالجتماعية، فإن المجموعة تؤمن وب

   ئد.حد سواء بالمرونة في مواجهة الشداعلى وموظفيها  ملياتها  عتمتع  مدى  قف على يتو
 

ر بحريني خالل العام  ن ديناي يمال  4عائدة الى المساهمين الرباح األصافي بلغ  ونظراً لهذه التحديات، 
  ائد العوبلغ %. 65  نسبتهبتراجع ، أي 9201مليون دينار بحريني في العام   2.9، مقارنة مع 2020
، ما يمثل تراجعاً بنسبة  2019فلساً عام  65مقارنة مع   2020فلساً عام  28المجموعة سهم على 
مليون دينار بحريني   8.2بلغ مجموع الدخل الشامل العائد الى المساهمين ، وعالوة على ما سبق. 57%
الى   ضافة %. إ73  تهنسببتراجع ، أي 9201مليون دينار بحريني عام   .610مقارنة مع  2020عام 

،  مليون دينار بحريني في نهاية العام 9.76ذلك، بلغ مجموع حقوق الملكية العائد الى مساهمي المجموعة 
وجودات  %. وبلغ مجموع الم2مقداره بانخفاض ،  9201مليون دينار بحريني للعام  6.96مقابل 

، أي  9201في عام  مليون دينار بحريني 4.811، مقابل  2020مليون دينار بحريني في العام  7.311
 %. 4 بلغت نسبتهبتراجع  

 
لى هذه النتائج المالية، أوصى مجلس ادارة مجموعة "بي أم أم آي" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  إستناداً وا
فلساً للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره   250.0ادل سمية للسهم، أي بما يع% من القيمة األ25

مين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة بتاريخ  بحريني، الى المساهمليون دينار   ,559,0183
مارس المقبل   30ويخضع إقرار توزيع األرباح الى موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد في االستحقاق.  
    في البحرين.

 



 

 

 
 
 
 

بي أم أم آي"  وتعليقاً على هذه النتائج المالية، صرح السيد عبدهللا بوهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "
يق نتائج  نت مجموعة "بي أم أم آي" من تحق ، تمك19 –وفيد  سط جائحة ك وو 2020خالل عام قائالً: "

أن نموذجنا  وأنا أؤمن . والدولي مي يتصادي على المستويين اإلقلقاال من حالة التباطؤ  جيدة على الرغم 
بتت قدراتنا  الفريدة من نوعها. كما أث مواجهة هذه التحديات ما ساعدنا في التجاري القائم على التنوع هو 

أنها العمود الفقري المرن   ،جارةونادر للت رة التجزئة والتوزيع، من خالل أسواق األسرة في مجال تجا
ّم الجائحة  في خض لم تنَس وعة "بي أم أم آي" يضاً أن مجم. كما أننا فخورون أأن نفخر به الذين نستطيع 

  اإلقليمي الوطني و ىعلى المستو جديدة  لافي تنفيذ مبادراتها الحالية ومسؤوليتها تجاه المجتمع واستمرت 
 دولي". وال
 
، ما سيفرض المزيد   ومؤلماً سيكون بطيئاً  2021مع ذلك، فإن الطريق نحو التعافي في  "ضاف قائالً: "أو

ي أم أم آي"  وفي إطار تركيزنا في "ب يقين. يظل محفوفاً بعدم الالتحديات على أعمالنا بما أن المستقبل من 
، مع  حقيق نمو مضطرد ان تدف ضمي استراتيجيتنا بهالنظر ف د سوف نعي 2021على التعافي في 

كون  تأعيننا. وس االستمرار في رصد المشاريع واألسواق الجديدة المحتملة التي قد تلوح في األفق أمام 
اف  من األهد  ةمناسبخالل توليفة  منتحقيق النتائج المتوقعة  ي استراتيجيتنا وأولوياتنا ه من مراجعةغايتنا 

مواصلة تركيزنا على التنويع،  مع  ،تراتيجية على المديين البعيد والقريب االس ات ثماروالفرص واالست
 والرصد الدائم للمخاطر والتقليل منها". 

 
ن.  ورصة البحري على الموقع اإللكتروني لب  ن القوائم المالية متاحالكاملة لمجموعة الالصحفي و ذا البيان ه

 (. .BMMI.BH)بحرين هو ل بورصة افي   جموعة "بي أم أم آي"مسهم رمز تداول 
 

 "آي م"بي أم أنبذة عن 
 

مختلفة في منطقة الشرق   اً ي ليغطي بلدانبي أم أم آي في مملكة البحرين، ويمتد نشاطها العالمشركة يقع المقر الرئيسي ل
لتشمل مبيعات   موعةالمج  ملة وعالمية المستوى. وتتنوع نشاطاتقدرات لوجستية متقدمة ومتكا  تميزهاوفريقيا، أاألوسط و

 . موينوالت التعاقدون الشحخدمات و والضيافة  التجزئة والتوزيع
  

الخليج العربي، تعتبر  سنة من العمليات التجارية في  130د إلى وكمجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وتتمتع بتاريخ يمت
تضم  قوة عاملة تمتلك تعاون الخليجي، الخاص الرائدة في مملكة البحرين ودول مجلس الاحدى شركات القطاع  بي أم أم آي

ً  40ن أكثر م  ا. أفريقياستراتيجية وشركات فرعية ومشاريع مشتركة في الشرق األوسط و جنسية مختلفة، وفروعا
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