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ملیون دینار وتوصي بتوزیع أرباح نقدیة  20,7التسھیالت تحقق صافي أرباح بلغت 
  من رأس المال %50بنسبة 

 
عقد مجلس إدارة شركة البحرین للتسھیالت التجاریة ش.م.ب. یوم أمس اجتماعھ برئاسة رئیس مجلس 
اإلدارة السید عبد الرحمن یوسف فخرو، حیث استعرض النتائج المالیة للشركة المتحققة خالل العام 

رباح نقدیة وصادق علیھا. كما وقرر رفع توصیة إلى الجمعیة العامة العادیة للشركة لتوزیع أ 2017
إلى ذلك حققت الشركة ). 2016% في عام 50من رأس المال المدفوع ( 50%على المساھمین بواقع 

ملیون دینار  19.9% مقارنة بمبلغ 4ملیون دینار بحریني بزیادة مقدارھا  20.7صافي أرباح بلغت 
ملیون  6.3حوالي  2017بلغ صافي أرباح الربع األخیر من عام في حین . بحریني عن العام الماضي

  . 2016ملیون دینار في عام  5.3دینار بحریني مقارنة بمبلغ 
  

وبھذه المناسبة عبر رئیس مجلس إدارة شركة البحرین للتسھیالت التجاریة عبد الرحمن یوسف فخرو 
 ، وأدلى بتصریح قال فیھ:2017عن سعادتھ الكبیرة بالنتائج االستثنائیة التي حققتھا المجموعة في عام 

التي یشھدھا السوق المحلي في الوقت مرضیة للغایة، ورغم التحدیات تعد النتائج التي حققتھا الشركة 
النموذج  ومتانةعلى مرونة  دل ھذه النتائجتمرة أخرى أعلى أرباحھا على اإلطالق. و سجلت الحاضر

المنتجات والتطبیق ، ونھجھا المبتكر في عرض وفعالیتھا التجاریة اعملیاتھوكفاءة التجاري للشركة 
أعرب نیابة عن مجلس اإلدارة عن كما . 2018-2016 الثالث للسنوات الجید للخطة االستراتیجیة

التزامھم وجھودھم الدؤوبة في اإلدارة التنفیذیة للشركة وموظفیھا كافة على  إلى الشكر والثناءعظیم 
  العمل والتي أثمرت عن تحقیق ھذه النتائج المتمیزة.

  
وعلى إثر ھذه النتائج المتحققة، استعرض الدكتور عادل حبیل الرئیس التنفیذي أداء جمیع األنشطة 
التابعة للشركة. فقد واصلت الشركة من خالل أنشطة التمویل االستھالكي المتمثلة في تسھیالت البحرین 

دینار بحریني  ملیون 17.5أعمالھا التجاریة ونمت نموا سلیما، حیث حققت أرباحًا صافیة بلغت 
سیاساتھا الحذرة في تقدیم القروض الجدیدة التي بلغت وواصلت ملیون دینار بحریني)،  14.5: 2016(

وقد قامت الشركة ملیون دینار بحریني.  158مقارنة بالعام الماضي بمبلغ  ملیون دینار بحریني 161
بمبادرات مختلفة وركزت على تحسین نموذج األعمال التجاریة لتحسین وتعزیز تجربة العمالء وطرح 

كما أن الشركة انتھجت نھجا حذرا للغایة وظلت تراقب أوضاع منتجات جدیدة لتوسیع دائرة العمالء. 
بة ودراسة أنماط وسلوكیات بمراقالسوق الحالیة وواصلت مسیرتھا في دعم وتعزیز إدارة المخاطر 

 المستمرة الجھود إطار تصب في والتيومدفوعاتھم المستحقة للشركة، الزبائن في الوفاء بالتزاماتھم 
ن الدیون المتعثرة یتحسفي تكللت التي وجودة محفظة القروض، من قبل اإلدارة لتحسین المبذولة 
 دراسة أجرتالجدیر بالذكر أن الشركة % من المحفظة. 3,49علیھا عند نسبة مقبولة بلغت  والسیطرة
دخل حیز التطبیق  والذي 9 رقم المالیة التقاریر إلعداد الجدید الدولي المعیار تطبیق حول وافیة تحلیلیة
   .2018ینایر  1من  بدءا

  
ملیون  2.2أما بالنسبة ألنشطة بیع السیارات فقد سجلت الشركة الوطنیة للسیارات أرباحًا صافیة بلغت 

إذا ما  ةوتعد النتائج التي سجلتھا الشركة ممتاز ملیون دینار بحریني). 1.9:  2016دینار بحریني (
زیادة مخزون إلى  بدوره أخذنا في نظر االعتبار تواصل انخفاض مبیعات السیارات الجدیدة والذي أدى

أن الشركة استطاعت أن تجابھ إال السیارات وانخفاض الھوامش الربحیة لدى كافة وكاالت السیارات. 
في الوقت ذاتھ بذلت بإدارة المخزون، ھذا فیما المتعلقة  الالزمةھذا التحدي باتخاذ حزمة من القرارات 
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المزیَد من الجھود ووظفت العدید من الموارد بكل براعة ومرونة وفاعلیة لدعم نموذج أعمالھا 
وعلى الرغم من انخفاض حجم . ةلھا التجاریالتجاري، خاصة فیما یتعلق بكل قطاع من نموذج أعما

جنرال موتورز وھوندا، تمكنت الشركة الوطنیة  العالمتین التجاریتین مبیعات السیارات الجدیدة لكل من
   .مبیعات السیارات للسیارات من االحتفاظ بحصتھا في سوق

 
أرباحًا صافیًة بلغت من جانب آخر، أكملت شركة التسھیالت للسیارات عامھا الثاني بنجاح، وسجلت 

 أن نعلن . وإنھ لمن دواعي السرور أنمتحصلة من مبیعات سیارات جي أي سي ألف دینار بحریني 54
 مكانھا في سوق مبیعات السیاراتشركتنا  إذ أخذت قد أینع وحصدنا ثمره اآلنما زرعناه قبل عامین 

بجمیع مجھزة  في مملكة البحرین، كوكالة تجاریة ووكیل حصري لبیع وتسویق سیارات جي أي سي
سیارة  1000یقارب  مااستطاعت بیع و، اإلمكانیات لتلبیة احتیاجات الزبائن ودعم خدمات ما بعد البیع

وازدیاد مما أدى إلى انتشارھا بصورة كبیرة في ربوع المملكة  جي أي سي في فترة قیاسیة قصیرة
من ھم نا من زبائن كثیراأن والتشجیع ھو  واالعتزازومما یبعث على الفخر  .اقتناھارغبة الزبائن في 

قرروا اقتناء سیاراتنا كبدیل عن تلك العالمات التجاریة  الذین الفارھةالتجاریة أصحاب السیارات 
المرتبة قد تبوأت بال منازع جي أي سي سیارات أن  على داللة واضحة المعروفة، األمر الذي یدل

فھذه السیارات مجھزة بأحدث األولى بین السیارات الصینیة في سوق مبیعات السیارات في البحرین. 
انخفاض تكلفتھا مقارنة فضال عن  لوقودل عالیة كفاءة استھالكب التقنیات ووسائل السالمة وتتمتع

  بنظیراتھا في السوق. 
 

ألف  610وبالنسبة ألنشطة التأمین، فقد حققت شركة التسھیالت لخدمات التأمین صافي أرباح بلغت 
بسبب  كبیرتأثر أداء الشركة بشكل وملیون دینار بحریني عن العام المنصرم.  1,1دینار بحریني مقابل 

دة وزیادة كلفة انخفاض مبیعات السیارات الجدیدة وانكماش الھوامش الربحیة نتیجة للمنافسة الشدی
المصاریف التشغیلیة. ورغم التحدیات، استطاعت الشركة بفضل ما تتمتع بھ من سمعة طیبة في السوق 
واعتمادا على شبكة فروعھا المنتشرة في ربوع المملكة مقارنة بنظیراتھا من شركات وساطة التأمین 

مجموعة، واصلت الشركة األخرى وبفضل قواعد العمل المشترك والتنسیق التجاري بین شركات ال
ریادتھا في سوق تأمین السیارات في البحرین ورتبت خالل العام ما یزید على ثالثة وعشرین ألف 

كما قامت بعدد من الخطوات الحصیفة لتنویع مصادر الدخل عبر تقدیم  .بولیصة تأمین على السیارات
  ات زبائنھا.منتجات وحلول تأمینیة مبتكرة عدیدة تتماشى مع متطلبات واحتیاج

 
بعض  2017التسھیالت للخدمات العقاریة خالل العام  ةأما بالنسبة لألنشطة العقاریة فقد واجھت شرك

ملیون  2.6مقارنة بمبلغ دینار بحریني  ألف 449أرباحًا صافیة بلغت  على إثرھا حققت ،التحدیات
ب التأخیر في الحصول كبیر بسب فقد تأثر أداء الشركة بشكل .2016 ما تم تحقیقھ في عام دینار بحریني
خلف  في المملكة، إذ الكبرىمن الجھات المختصة على أحد مشاریعھا العقاریة  الرسمیة على الموافقات

ن أمن دواعي سرورنا أن نلعن ونھ بید أللبیع.  جاھزةالمن األراضي غیر  اكبیر اھذا التأخیر مخزون
وبعید اإلعالن عنھ، القى العام.  قبل نھایة الالزمة جمیع الموافقاتتمكنت من الحصول على  الشركة

% من األراضي خالل فترة 25وتمكنت الشركة من بیع إقباال كبیرا من قبل المواطنین المشروع 
تلبیة طموحات الكثیر من المواطنین في توفیر حلول سھم ھذا المشروع في ومن المؤمل أن ی ،قصیرة

انب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنیة تحقیق نسبة إشغال إلى ج. إسكانیة الئقة بتكلفة مناسبة
  معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولھا على عوائد ثابتة ومعقولة على ھذا النوع من االستثمار.  

  
السیارات إضافة جدیدة لمجموعة شركة البحرین  من جانب آخر، تشكل شركة التسھیالت لتأجیر
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وذلك بھدف مواصلة جھود  2017للتسھیالت التجاریة، والتي بدأت عملیاتھا في شھر یولیو من عام 
 ي قطاع السیاراتفإمكانیاتھا األساسیة، وتقویة نموذج أعمالھا التجاریة الناجح  الشركة في تحسین

الشركة  ھذه وتمكنت. من خدمات تأجیر السیارات للزبائن والتوسع فیھ عبر تقدیم مجموعة متكاملة
من توسیع شبكة فروعھا إلى ستة  تأسیسھا ستة أشھر منغضون قصیرة في قیاسیة في فترة الفتیة 

ویضم مقارنة بنظیراتھا في المملكة.  األكثر اتساعاوھي ، موزعة جغرافیامناطق  6فروع مقسمة على 
 ةوشھری ةیومیبعقود سیارة لتقدیم خدمات تأجیر السیارات  700سطول الشركة من السیارات أكثر من أ

ألف دینار  80ر األولى من تأسیسھا خسائر صافیة بلغت ھالستة أشسجلت خالل و األجل. ةوطویل
  بحریني.

 
أما من حیث السیولة، فقد عززت الشركة من مركزھا المالي، وتسیر ضمن خطة مدروسة بعنایة 
لتجنیب الشركة مشاكل وصعوبة تركیز االستحقاقات. وعلى ذلك استطاعت خالل العام المنصرم ترتیب 

ملیون دوالر أمریكي  55وذلك لسداد قرض بقیمة ملیون دوالر أمریكي  125قرض مجمع بلغت قیمتھ 
ملیون دوالر أمریكي فقد استخدمت ألغراض دعم النمو  70، وأما حصیلة المبلغ المتبقي وھو 

المتواصل في محفظة القروض وتلبیة األغراض العامة. وقد تم ترتیب ھذا القرض بنجاح بفضل الدعم 
ذلك القوي الذي حصلت علیھ الشركة من قبل عدد المؤسسات المصرفیة المحلیة وغیرھا في المنطقة. ك

وموقعھا الریادي بما تتمتع بھ من مركز مالي متین  1.7فإن معدل المدیونیة المنخفض للمجموعة البالغ 
  یساعدھا في طرح مبادرات تھدف في المقام األول إلى التوسع في األنشطة التجاریة.

  
المتحققة، حیث الدكتور حبیل مرة أخرى بالنتائج المالیة  وفي ختام تصریحھ، رحب الرئیس التنفیذي

أشاد مجددا بالنتائج المجزیة والتي ما كان لھا أن تتحقق لوال الجھود الحثیثة من جانب الشركة في 
وتجاوز  والشركاء التجاریین االبتكار وتحسین نموذج أعمالھا التجاریة بغیة تلبیة احتیاجات الزبائن

ال زال قویا بصورة استثنائیة، وستواصل حدود توقعاتھم. وختم حدیثھ بالقول أن المركز المالي للشركة 
الشركة في تنفیذ المبادرات الرئیسیة وفي البحث عن فرص استثماریة واعدة بغیة تنمیة أموال 

 المساھمین. 


