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 الشيراوي نجالء

 الرئيس التنفيذي

 حداد وسام                         
 والعقارات االستثمارية المصرفية الخدمات مدير                       

 

 

 

 

 

  االكتتاب وتجاوز نجاحبال تكلل الذي البحرين تيرمينالز إم بي إي لشركة األولي العام طرحلل النهائية اإلحصائيات تعلن سيكو
  المطروحة األسهم في
 
 

مليون دينار  888111البالغة قيمتةالعام في شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين  لإلكتتاب األوليالطرح أظهرت اإلحصائيات بأن 
الصناديق األستثمارية من جانب الشركات العائلية، ومدراء  قوياً بحريني قد اجتذب نخبة واسعة من المستثمرين وحقق طلبًا 

 الشركات المتنوعة من جميع أنحاء المنطقة.  األفراد و ، وشركات التأمين والعديد مناألقليمية و المحلية 

 

 

والوساطة والخدمات المصرفية  األصولالرائد في مجال إدارة  اإلقليمي، البنك (م)أعلنت سيكو ش.م.ب  :البحرين مملكة المنامة،
للطرح األولي لإلكتتاب عن اإلحصائيات والنتائج ، (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدياالستثمارية )

 التداول في بورصة البحرين.  قبل بدء اليوم األول من العام في شركة إي بي إم تيرمينالز

 

 نسبة بلغت وقد مؤهال. طلباً  728 إجمالي العام لإلكتتاب األولي الطرح وتلقى ضعفاً، 4.5 اإلكتتاب حجم إجمالي تغطية تبلغ

 عدد من %00و الطلبات، قيمة من %77 (سهم ألف 011 من أكثر في يكتتبون )الذين )الجملة( المؤسسات مستثمري طلبات

 الطلبات، قيمة من %02 سهم( ألف 011  حتى يكتتبون )الذين )التجزئة( األفراد مستثمري طلبات نسبة بلغت بينما الطلبات،

  الطلبات. عدد من %78و

 
 لمستثمري  15,910 و المؤسسات لمستثمري سهم ألف 979 الواحد للمتقدم المطلوبة األسهم عدد متوسط بلغ أخرى، ناحية من

  األفراد. لمستثمري بحريني دينار 66,,66و للمؤسسات، بحريني دينار 141,646 بلغت قيمة بمتوسط األفراد

 
 تؤكد ألنها المشجعة النتائج بهذه للغاية سعداء "إننا قائلة: لسيكو التنفيذي الرئيس ،الشيراوي نجالء السيدة علّقت الصدد هذا وفي
 مملكة على أخرى مرة الضوء يسلط األولي العام الطرح هذا إن المستثمرين. فئات جميع جذب على وقدرته اإلكتتاب أهمية مدى

 النمو مسيرة في فعال بدور للمساهمة جديدة فرصاً  المنطقة أنحاء جميع من للمستثمرين توفر جاذبة استثمارية كوجهة البحرين
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 على البحرية المالحة و الموانيء هيئة و األتصاالت و المواصالت وزارة الى بالشكر نتقدم لمناسبةا بهذة و المملكة. تشهدها التي
  ". المستمر الدعم

 
 للطرح المتقدمين ةيأغلب تجاء "بينما سيكو: في والعقارات يةاالستثمار المصرفية الخدمات مدير حداد، وسام قال جانبه، ومن

 والمملكة %(،9,8 ) الهند من ذلك في بما جنسية، 22 من متقدمين أيضاً  شهد اإلكتتاب إن إال %(،38) البحرين من العام األولي
 وإذا وغيرهم. %(،6,1) وُعمان %(،6,1) والكويت %(،6,7) المتحدة والمملكة (،% 6,6) ومصر %(،6,1) السعودية العربية

 يمثلون السعودية العربية المملكة من المتقدمين أن نجد فإننا المستلمة، الطلبات قيمة وفق الجنسية حسب على المتقدمين إلى نظرنا
  ."هاماً  مؤشراً  يعد ما وهو العام، األولي الطرح قيمة إجمالي من 22%

 
 على سيكو في االستثمارية المصرفية الخدمات فريق قدرة على واضحاً  دليال تعد المستثمرين لقاعدة المتنوعة الطبيعة أن والشك
 السوق وصانع اإلكتتاب تغطية مدير هي سيكو أن إلى اإلشارة وتجدر حدودهم. خارج العام األولي الطرح عمليات تسويق

 عملية تمت قد و هذاسنوات. عشر مدى على البحرين في نجاحاً  اإلكتتاب عمليات أكثر من واحداً  يعتبر الذي لإلكتتاب، والوسيط
 ديسمبر 9 في البحرين بورصة في التداول البحرين تيرمينالز إم بي إي شركة تبدأ وسوف بنجاح الفائضة المبالغ ورد التخصيص

  البحرين. الخليج فندق في ديسمبر 68 في للشركة التأسيسية العامة الجمعية اجتماع عقد سيتمو ،APMTB رمز تحت
 

 التداول. تاريخ من بدءاً  البحرين تيرمينالز إم بي إي لشركة السوق وصناعة السعر استقرار خدمات سيكو ستوفرو هذا
 

 -انتهى -

 
 
 
 
 

 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل  
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف  0.9قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما ُتشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة 
مارية، وهي شركة إقليمية المالية ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستث

متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، 

ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من  بما في
بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  91أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

ق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي ، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفو0995العام 
سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن 

وير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تط
 موظف متميز. 011يتألف من نحو 
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