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قرض مجمع بمبلغ اقفال شركة البحرين للتسهيالت التجارية تنجح في 

 مليون دوالر أمريكي 125

 تسهيالت البحرين – 2019يوليو  7األثنين 

مليون دوالر  125نجحت شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. في إقفال تسهيالت قرض مجمع بقيمة 

أمريكي وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات. وقد تم ترتيب القرض من قبل بنك الخليج الدولي والبنك األهلي 

فوضة الرائدة إلجراء الترتيبات وذلك بصفتها البنوك الموالبنك العربي المتحد ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني 

مليون دوالر ، باإلضافة إلى  50في تسديد قرض مجمع بقيمة  األولية. وسوف تستخدم حصيلة التسهيالت

مليون دوالر لدعم النمو في محفظة قروض شركة  22مليون دوالر، فيما سيتم استخدام  53سندات بقيمة 

البنك األهلي المتحد بنك الخليج الدولي ووقد قام كل من . عامةالبحرين للتسهيالت التجارية وتلبية األغراض ال

 بصفة مرتب رئيسيالعربي بنك البدور "مسجل القرض" في هذه الصفقة، بينما قام وبنك البحرين الوطني 

 .للقرض

احتفاءاً بإبرام اتفاقية القرض بحضور عدد من كبار  2019يوليو  1وبهذه المناسبة، أقيمت مأدبة غذاء في 

وصرح لمسئولين ممثلين عن شركة البحرين للتسهيالت التجارية والبنوك المشاركة في ترتيب التسهيالت. ا

في ترتيب الشركة ن نجاح بأالدكتور عادل حبيل، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية، 

، عالوة اعدة العمالء المتينةوقالتسهيالت يعكس مدى ثقة القطاع المصرفي في قوة واستقرار الوضع المالي 

على سالمة نموذج األعمال التجارية فيها وما تتمتع به إدارتها من خبرة وحصافة في إدارة المخاطر، وهو 

. وأكد أن القرج المجمه سوف يعمل على استراتيجية النمو العام التي تعتمدها الشركةتوازن مما يؤكد على 

 .الماليةواالسحقاقات إلضافة إلى تعديل هيكلة اإللتزامات تحسين السيولة طويلة األجل للشركة با

بالشكر واالمتنان إلى جميع البنوك المشاركة في تقديم التسهيالت على دعمهم الدكتور عادل  وخالل الحفل تقدم

ا القرض المجمع، مشيداً بأهمية الشراكة مع هذه البنوك لإلستثمار في تطوير استراتيجات في إنجاح ترتيب هذ

 ومبادرات الشركة.

من جانبهم عبر المرتبون المفوضون الرئيسيون ومتعهدو إدارة اإلصدار عن سرورهم إزاء النجاح في إقفال 

 .من النمو والتقدم في المستقبل مزيدالهذه المعاملة وتمنوا لشركة البحرين للتسهيالت التجارية مواصلة تحقيق 
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  :التجاريةتسهيالت شركة البحرين للنبذة عن 

شركة البحرين للتسهيالت التجارية هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ومسجلة ومدرجة أسهمها في بورصة 

 (CBB) ، حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي2005يونيو  26البحرين. وبتاريخ 

همين: الهيئة العامة للعمل كمؤسسة مالية خاضعة إلشرافه وتتماشى مع متطلباته، وتشمل قائمة كبار المسا

%( وبنك البحرين الوطني 23%(، بنك البحرين والكويت ش.م.ب. )بنسبة 31.1للتأمين االجتماعي )بنسبة 

%(. تقوم الشركة بتوفير القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل كما أنها 11.9ش.م.ب. )بنسبة 

ت البحرين في السوق التجاري( عددا من ُمصدر لبطاقات االئتمان، وتملك الشركة )المعروفة بتسهيال

وهي الوكيل الحصري  1988الشركات، وهي: الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. حيث تأسست في مارس 

لسيارات هوندا وجنرال موتور في مملكة البحرين؛ وشركة التسهيالت لخدمات التأمين ذ.م.م حيث تأسست 

من خدمات التأمين للزبائن؛ وشركة شركة التسهيالت كشركة وسيطة تقدم تشكيلة واسعة  1997في عام 

وتقوم بأنشطة متعلقة بالخدمات العقارية كشراء  2002للخدمات العقارية ش.ش.و. حيث تأسست في عام 

وبيع وتسويق وتقديم خدمات التثمين والوساطة لألراضي والعقارات واإليجارات وإدارة األمالك في مناطق 

بتأسيس شركة التسهيالت للسيارات ش.ش.و.  2015كما قامت الشركة في مارس  مختلفة من مملكة البحرين.

  .، العالمة التجارية األسرع نمواً في العالمGAC لتكون الوكيل الحصري لسيارات جي أي سي

 

مليون  22.9هذا وواصلت شركة البحرين للتسهيالت التجارية تحقيق مزيد من النمو، وصافي أرباح بلغت 

. فيما نمى إجمالي األصول بنسبة 2017العام % مقارنة مع 11بنسبة نمو بلغت  2018عام دينار بحريني 

 31في مليون دينار بحريني  391إلى  2017ديسمبر  31مليون دينار بحريني كما في  373% من 5

 .  2018ديسمبر 


