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  2019 ینایر 20 ، األحد

 
 المدرجة في بورصة البحرین بتلكو تعلن تعیین سیكو كصانع سوق ألسھمھا

 
 

تعیین عن  (الرمز التجاري: بتلكو) (الشركة) شركة البحرین لالتصاالت السلكیة والالسلكیة ش.م.بتعلن 
 وفقاوذلك لعادیة المدرجة في بورصة البحرین، بتلكو اسھم ألصانع سوق ك (سیكو) سیكو ش.م.ب (م)

مساھمو بتلكو خالل موافقة و، 2018دیسمبر  26بتاریخ  الصادرة البحرین المركزيمصرف  موافقةل
 .2018مارس  29 تاریخ في المنعقد اجتماع الجمعیة العامة العادیة

 
 نشطةكحد أقصى أل ةالصادر بتلكو% من إجمالي أسھم 3 وإدارة إمكانیة استخدام سیكولتتیح ھذه الموافقة 

في السوق شراء البیع و ال ضتعزیز عروتنشیط التداول على سھم بتلكو من خالل صناعة السوق بھدف 
 . الشركة على أداء أسھمالحقیقیة السوقیة سیولة وضمان انعكاس القیمة ال زیادة نسبة بذلكو
 

تنفیذ خطة بأن نجاح شركة بتلكو في  إیھاب حناوي،  ،التنفیذي لمجموعة بتلكووفي ھذا الصدد، أكد الرئیس 
صناعة  برنامجالھدف من  إن. "2018خالل عام  أداء قوي للمجموعةقد أسفرت عن  التحول االستراتیجي

 تعزیز السیولة مع مرور الوقت بما یعكس القیمة الحقیقیة لألسھم واألداء الراسخ للشركة."  ھوالسوق 
 

مع واحدة من أھم  لتعاونا فخورین بھذاومن جانبھا، قالت نجالء الشیراوي، الرئیس التنفیذي لسیكو: "إننا 
وقیة تبلغ سالبحرین بقیمة بورصة التي تعتبر أكبر شركة اتصاالت مدرجة في وبتلكو كالشركات في السوق 

. إننا على ثقة بأن أي زیادة في سیولة أسھم مؤشر بورصة البحرین من %6.2 ما یعادلملیار دوالر،  1.2
ً  تداولھیتم  الذي سھمھذا البالمستثمرین تمام أھبتلكو سوف تساھم بدورھا في تعزیز   مكررنسبة  عندحالیا

ھا من شركات رنظائنسب من  لأق تعتبر ي نسبةضعف (على أساس سنوي)، وھ 7.6 حواليب قدرتیة ربح
عند السنویة الموزعة توفر أعلى عائد لألرباح  فیمادول الخلیج األخرى، أسواق في المدرجة االتصاالت 

  في القیمة."  الفارق یساھم في تضییق ھذا صناعة السوق سوف  برنامج%. لذا فإن 9حوالي 
 

مع إمكانیة  2019یونیو  26و حتى   2019ینایر  20تاریخ في  االتفاق الحالي بین بتلكو وسیكو  یبدأ
 مصرف البحرین المركزي.  ةموافقل وذلك خاضعاتمدید ھذه الفترة 

 
 

 انتھى
 

 بتلكو بشركة والتسوقیة المؤسسیة االتصاالت  قسم من الصحفي البیان ھذا صدر

 صحفيخبر 



 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو علىل

Public.Relations@btc.com.bh  / Fax +973 17611898 

 
 نبذة عن بتلكو: 

 

المقر الرئیسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرین. لعبت بتلكو دورا محوریا في تطور البالد كمركز  یقع
رئیسي لالتصاالت وتعد الیوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قیادة وتشكیل سوق االستھالك المحلي 

اق الخارجیة عن طریق والسوق التجاریة لتقنیة المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسو
 االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكیة. 

بتلكو من توسیع عملھا في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبیرة ذات استثمارات  تمكنت
بیة السعودیة، منطقة جغرافیة ھي البحرین، األردن، الكویت، المملكة العر 14مباشرة وغیر مباشرة في 

جیرسي، جزیرة آیل أوف مان، جزر المالدیف، دییغو غارسیا، وسانت ھیالنة،  غیرنسي،الیمن، مصر، 
 .فوكالند وجزر أسنسیون،جزیرة 

www.batelco.com  www.batelcogroup.com 

 عن سیكو نبذة

تمثل سیكو أحد أبرز البنوك اإلقلیمیة الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة  
ملیار دوالر أمریكي. وتعمل سیكو  1.8االستثماریة، وتصل قیمة األصول تحت اإلدارة لدیھا إلى أكثر من 

الیوم بموجب ترخیص من مصرف البحرین المركزي كبنك جملة تقلیدي، كما تُشرف على شركتین تابعتین 
ومملوكتین لھا بالكامل، إحداھما ھي سیكو للوساطة المالیة ، وھي دار وساطة مالیة مقرھا أبوظبي، والثانیة 

ماریة، وھي شركة إقلیمیة متخصصة في أعمال حفظ األوراق ھي شركة سیكو لخدمات الصنادیق االستث
المالیة. وتتخذ سیكو من مملكة البحرین مقًرا لھا، وھي آخذة في التوسع على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، 
كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارھا بنك إقلیمي موثوق بھ یقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالیة، 

ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة االستثماریة وصناعة السوق، والتي یدعمھا فریق  بما في
بالمائة من األسھم  90بحوث قوي من أمھر الخبراء یوفر رؤیة ثاقبة وتحلیالت مدروسة عن أكثر من 

ق في السوق، ، دأبت سیكو على تحقیق أداء متفو1995الرئیسیة في المنطقة. ومنذ تأسیسھا في العام 
وأصبحت لھا قاعدة عمالء عریضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سیكو قدًما في مسیرتھا نحو المزید من 
النمو واالزدھار، والتي یقودھا التزامھا الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتیة قوي، فضال عن سعیھا الدائم إلى 

ویر إمكاناتھا التقنیة ورأس مالھا البشري توطید أواصر الثقة مع عمالئھا. وستواصل سیكو االستثمار في تط
 موظف متمیز. 100الذي یتألف من نحو 
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 ندین عویس
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