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 فاضل مخلوق، الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال
 

 
 
 

 واألداء  السيولةبأرتفاع في  2018ينهي عام صندوق البحرين للسيولة 
  

تنشيط  والذي يهدف باألساس الى بحرينيدينار مليون   5.42صندوق البحرين للسيولة الذي يبلغ حجم رأسماله 
شهدت قيمة التداوالت في بورصة البحرين حيث  بورصة البحرينفي  تداوالتلقيمة ال المتوسط اليومي و زيادة

 . 2016، منذ إطالقة في عام نموًا متواصل
 

 والخدمات و صناعة السوق  سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطةأعلنت 
المصرفية االستثمارية )والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، اليوم بأن صندوق 

في بورصة  تتداواللقيمة ال اليومي متوسط ال في زيادةالبحرين للسيولة يواصل في عامه الثالث تأثيره الملموس 
عن العام السابق  %30بزيادة  2018ون دينار بحريني في عام ملي 1.1البحرين، حيث وصل هذا المتوسط إلى 

2017 . 
 

من إجمالي المتوسط  %22 على حصة تعادل 2018صندوق البحرين للسيولة في عام  تداوالت أستحوذتوقد 
إجمالي من  %39 بلغتالتي و 2017في عام مقارنة بحصة الصندوق بورصة، في ال تداوالتلقيمة ال اليومي

ي ف الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال، فاضل مخلوقوفي هذا الصدد، يقول  . تداوالتلقيمة ال اليوميالمتوسط 
هو أن يمثل الصندوق حصة معقولة  2016عندما طرحنا الصندوق في منتصف  األساسيالهدف أن  سيكو: "

من تداوالت السوق تحفز المستثمرين على تداول أسهمهم مع توفير الصندوق للسيولة في حين عدم وجودها ألي 
عامل من  يعمل بمثابة الذي لسيولةاتطوراً طبيعياً لصندوق في حصة الصندوق هذا األنخفاض مثل لذلك ي. سبب
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 نحن .الى العوامل التقليدية األخرى بألضافةبالتداول في األسهم المدرجة  لمستثمرينهتمام اأرتفاع أ عوامل
 قدرة سوق البحرين على جذب المستثمرين للمشاركة بشكل أكثر فعالية ونشاطاً."بنجاح الصندوق و سعداء

 
بما يمثل  %6.44أما فيما بتعلق بالعائدات، فقد حقق صندوق البحرين للسيولة عائداً سنوياً على رأس المال بلغ 

على حاملي  ةدينار بحريني. هذا العائد يشمل األرباح النقدية الموزعمليون  5.42تبلغ  صافي قيمة أصول
 فردتتتعكس إمكانيات وكفاءة سيكو كصانع للسوق، وهو مفهوم لالنتائج  جاءت هذةالوحدات في الصندوق. "

ة ضل. "منذ طرح صندوق البحرين للسيولاف قالمنذ عقدين،" كما ألول مرة في السوق البحريني طرحه في  سيكو
لسوق، اورغباتهم، فضال عن حجم  المستثمرين توجهات، نجح في تحقيق تأثير إيجابي هائل على 2016في عام 

 ." واألداء، والتقييمات
 

 يوفر واحداً من أعلىوق البحرين "وبالنظر إلى المستقبل، ومع األخذ في االعتبار العوامل الجوهرية، فإن س
الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر  كثير وجود عناصر محفزة في . كما أننا نشهدالعائدات في منطقة الخليج

إي بي إم تيرمينالز والذي من شأنه تحسين حجم التداول. والشك أن االكتتاب الناجح لشركة  2019خالل عام 
ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين وحرصهم على  الذي طرح مؤخراً وقوة الشركات المدرجة تؤكد

 بورصة البحرين."  المدرجة  المشاركة والتداول النشط في شركات
 

 نبذة عن صندوق البحرين للسيولة 
سيكو ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية البحرينية وهي بنك  بين بشراكةتأسس صندوق البحرين للسيولة 

 وبنك البحرين الوطني. يهدف الصندوق إلى ،البحرين والكويت، شركة ممتلكات البحرين القابضة، شركة أصول
لسوق. كما ا وتنشيط الهامش بين سعر البيع وسعر الشراءتحسين السيولة في بورصة البحرين من خالل خفض 

 ً الذي  2017. وفي عام تقترب من مستوى عائدات السوق إلى تحقيق عائدات ملموسة للمستثمرين يسعى أيضا
يمثل عاماً كامال من التشغيل للصندوق، جاء أداء الصندوق متفوقاً على كل التوقعات حيث نجح في زيادة المتوسط 

 ألف 745,626قط ليصل إلى اليومي للقيمة المتدولة في بورصة البحرين بأكثر من ضعفين في عام و احد ف
 ألف دينار بحريني.  260دينار بحريني مقارنة مع 

 
حصلت سيكو على  2018هذا وتواصل سيكو تعزيز مكانتها الرائدة كصانع للسوق لبورصة البحرين. وفي عام 

 لكل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية. كصانع للسوق ترخيصين جديدين 
 

 -انتهى-
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 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية  
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم 1.8االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

 تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتينبموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة 
لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو 

لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من 
حرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل مملكة الب

باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول 
فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها 

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  90يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1995العام 

ها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرت
بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو 

 موظف متميز. 100االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
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