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The Ministry of Transportation and Telecommunications’ Ports and Maritime Affairs 

Announces APM Terminals Bahrain’s Appointment of underwriter for IPO in Bahrain in 

October 2018 

 

Manama, Bahrain – 8 May 2018: The Minister of Transportation and Telecommunications’ His Excellency 

Engineer Kamal bin Ahmed Mohammed announced that APM Terminals Bahrain B.S.C. (c), the exclusive 

port operator of the Kingdom’s Khalifa Bin Salman Port, has appointed SICO BSC (c), a leading asset 

manager, brokerage and investment bank, as its lead manager and underwriter for the company’s initial 

public offering (IPO). The IPO, which is expected to be launched in late October, will offer 20% of the 

company’s paid up capital to investors and list on the Bahrain Bourse.  

 

This step serves as part of the Ministry’s strategic plan and in line with Bahrain’s Economic Vision 2030 

which aspires on becoming a globally competitive economy based on the guiding principles of 

sustainability, competitiveness and fairness.  

 

The listing and wider shareholder base will give the company access to capital markets and enhance its 

profile through adherence to the highest forms of oversight and transparency. This will strengthen the 

company’s reputation as a leading multiport terminal in the region focused on becoming a trans-shipment 

hub for the growing upper gulf market. It will also further improve Bahrain’s position as a major regional 

logistics hub and gateway to some of the important markets in GCC, major components of the Kingdom’s 

Economic Vision 2030. 

 



 

 

APM Terminals Bahrain’s Chief Executive Officer Mr. Mark Hardiman added: “This IPO marks an important 

milestone in the company’s history and indicates the strength of Bahrain’s world class logistics industry. 

Bahrain punches well above its weight in this sector, thanks to its strategic location, superb regional 

connectivity, reduced travel times between the Upper Gulf ports, and strong regulatory framework. We 

are pleased to be working on this IPO with SICO, who have demonstrated their strength as one of the 

region’s leading investment banks.  We would also like to thank the Ministry of Transportation and 

Telecommunications’ Ports and Maritime Affairs for their continued support  and guidance in ensuring the 

success of this IPO.”  

 

SICO Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi said: “We are proud to be playing such an important role 

in the IPO of one of the premier logistics providers in the region, with its strategic shareholders including 

global industry players. It represents an exciting new opportunity to invest in the Kingdom of Bahrain’s 

expanding logistics and infrastructure industries and will contribute to increased trading and liquidity on 

the Bahrain Bourse. Our involvement reinforces SICO’s track record as a leading provider of 

comprehensive and innovative investment banking services in the GCC since 1995. “ 

 

 

SICO (licensed as a conventional wholesale bank by the CBB) will oversee a range of processes related to 

the offering, one of the most significant in Bahrain’s recent history. These include detailed due diligence 

and the appointments of the registrar, allotment agent, receiving bank, and paying agent, drafting of 

various offer documentation and submission to the regulatory authorities for final approval 

Details of how to invest in the IPO will be announced in due course. 

 

-  Ends    - 

 
 

About Ministry of Transportation and Telecommunications (MTT) 
 
Bahrain’s Ministry of Transportation and Telecommunications (MTT) is the government body responsible for the 
development and regulation of the Kingdom’s transportation and telecommunications infrastructure and systems. 
With the overarching objective of enhancing the quality of life and facilitating the movement of people and goods 
via land, sea, and air transport in line with the Economic Vision 2030, MTT is tasked with developing streamlined and 
sustainable transportation and telecommunications industries to support the Kingdom’s economic growth. To this 
end, MTT’s responsibilities include the development, regulation and streamlining of Bahrain’s Civil Aviation Affairs, 
Ports and Maritime Affairs, Land Transport Affairs, and Bahrain Post, in addition to overseeing the development and 
regulation of the telecommunications industry.   
 
For more information please contact: 
Eman Al Oraifi, PR & Marketing, Ministry of Transportation and Telecommunications  
Tel:   (+973) 17337899  
A.Hakeem Al-Matrooshi, PR & Marketing, Ministry of Transportation and Telecommunications 
Tel:             (+973) 17337883  
Email:         pr@mtt.gov.bh / Website:    www.mtt.gov.bh / Twitter: @MTT_Bahrain / Instagram: @MTT_Bahrain 
 
 
 

mailto:pr@mtt.gov.bh
http://www.mtt.gov.bh/


 

 

 
About APM Terminals Bahrain 
 
APM Terminals Bahrain B.S.C.(c) is a JV between APM Terminals International BV & YBA Kanoo Holdings of Bahrain. 
Established in 2006, the Company operates Khalifa Bin Salman Port and provides marine services within Bahrain and 
its coastal waters, thus contributing to the growth of trade and commerce in Bahrain.  
 
Headquartered in The Hague, Netherlands, APM Terminals’ core expertise is the design, construction, management 
and operation of ports, terminals and inland services. A part of the A.P Moller – Maersk Group, the company’s 
portfolio includes a Global Terminal Network of 22,000 professionals with 74 operating ports and terminal facilities 
and over 117 Inland Services operations spread over 58 countries. 
 
 



 

 

 

  
 السید مارك ھاردیمان

 الرئس التنفیذي لشركة إي بي إم تیرمینالز
 سعادة المھندس كمال بن أحمد محمد

 المواصالت واالتصاالت یروز

 
 

تصاالت تعلن عن قیام شركة  وزارة المواصالت واالبشئون الموانئ والمالحة البحریة 
 2018في اكتوبر  للشركة في البحرین طرح االكتتاب العام األوليبإي بي إم تیرمینالز 

 
 یروز المھندس كمال بن أحمد محمدصرح سعادة  :2018 مایو 8 –المنامة, مملكة البحرین  

، الشركة المشغلة لمیناء  إي بي إم تیرمینالز البحرین ش.م.ب. (م)ن شركة أبتصاالت المواصالت واال
سیكو ش.م.ب (م)، البنك اإلقلیمي الرائد في مجال قد قامت بتعیین  خلیفة بن سلمان في مملكة البحرین 

الرئیسي لعملیة  والضامنلألصدار إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة االستثماریة، مدیًرا 
الق االكتتاب العام األولي في أواخر شھر أكتوبر طرح االكتتاب العام األولي لشركة. ومن المتوقع إط

إدراجھا في  المدفوع للشركة، وسیتم ال% من رأس الم20سیطرح للمستثمرین الذي من العام الحالي، و
 بورصة البحرین.

 
وتماشیاً مع مبادئ رؤیة البحرین االقتصادیة التي تسعى الوزارة وتأتي ھذه الخطوة في سیاق استراتیجیة 

  .تعزیز االستدامة والتنافسیةالى 
 

وصول شركة إي بي إم تیرمینالز وكتساب قاعدة أوسع من المساھمین دراج في البورصة ااإل  وسیساھم
من خالل االلتزام بأعلى معاییر في السوق  سواق رأس المال، فضًال عن تعزیز مكانتھاالبحرین إلى أ

تركز على الخدمات المتعددة ألنشطة  رائدة كشركة سمعتھا دعمالرقابة والشفافیة. وسیساعد كذلك على 
. كما سیكون لذلك موانيء في منطقة شمال الخلیج العربيالتشغیل الموانيء و حركة الشحن و النقل بین 



 

 

 حیویةللخدمات اللوجستیة وبوابة  مثاليدور محوري في تعزیز مكانة مملكة البحرین كمركز  إقلیمي 
   .العربي  الخلیجألسواق 

 
ومن جھتھ أضاف الرئیس التنفیذي لشركة إي بي إم تیرمینالز البحرین السید مارك ھاردیمان قائًال: 

قطاع "یشكل ھذا الطرح العام األولي نقلة نوعیة مھمة في تاریخ الشركة، كما یؤكد على قوة 
ذا القطاع، وذلك ذات المستوى العالمي في البحرین. إذ تنفرد المملكة بمكانة ال تُضاھى في ھ اللوجستیات

، باإلضافة إلى  بفضل موقعھا االستراتیجي، وارتباطھا المباشر بالعدید من الدول على الصعید اإلقلیمي،
تمیّزھا بأُطر قانونیة وتنظیمیة محكمة. كذلك یسرنا التعاون مع سیكو في ھذا الطرح العام األولي، والتي 

ستثماریة في المنطقة.  كما نود التوجھ بخالص أثبتت نجاحھا ومركزھا القوي كأحد أبرز البنوك اال
 على دعمھا المتواصل بوزارة المواصالت واالتصاالت شؤون الموانئ والمالحة البحریةلالشكر 

 ".بنجاحاالكتتاب واتمام واإلشراف لضمان  سیر عملیة 
 

"نحن فخورون بھذا وتعلیقًا على ھذه المناسبة قالت السیدة نجالء الشیراوي، الرئیس التنفیذي لسیكو: 
الدور بالغ األھمیة في األكتتاب العام األولي إلحدى كبرى الشركات المزودة للخدمات اللوجستیة في 
المنطقة، والتي تتمتع بمساھمین استراتیجیین من أضخم المؤسسات العالمیة الرائدة في ھذا القطاع. 

تثمار في قطاع الخدمات اللوجستیة والبنى ویُمثل ھذا األكتتاب  العام األولي فرصة جدیدة وممیزة لالس
 ،التحتیة المتنامیة في مملكة البحرین، كما سیساھم في زیادة حركة التداول والسیولة في بورصة البحرین

وستعمل مشاركتنا في ھذا الطرح على تعزیز سجل سیكو الحافل باإلنجازات باعتبارھا مزود رائد 
 ."1995ملة والمبتكرة منذ العام للخدمات المصرفیة االستثماریة المتكا

 
اإلشراف على  ( المرخصة من قبل مصرف البحرین المركزي كبنك جملة تقلیدي) ھذا وستتولى سیكو 

مجموعة من العملیات المتعلقة بالطرح، والذي یُمثل أحد أھم الطروحات في تاریخ البحرین مؤخًرا. 
وتعیین ُمسّجل األسھم، ووكیل الشركة لعملیات   الفحص ویتضمن ذلك االضطالع بكل إجراءات 

، ووكیل الدفع، باإلضافة إلى صیاغة مختلف وثائق الطرح وتقدیمھا إلى وبنك ااألستالمالتخصیص، 
وسیتم قریبًا اإلعالن عن التفاصیل الخاصة بكیفیة  الجھات لتنظیمیة للحصول على الموافقة النھائیة.

 االستثمار في الطرح العام األولي.
 

 -انتھى  -

 نبذة عن وزارة المواصالت واالتصاالت 
 

ملكة تعتبر وزارة المواصالت واالتصاالت الھیئة الحكومیة المسئولة عن تطویر البنیة األساسیة واألنظمة الخاصة بالمواصالت واالتصاالت في م
  .م2030الرؤیة االقتصادیة حتـى عـام  البحرین وذلك بھدف تعزیز وزیادة اإلنتاجیة المتعلقة بقطاع النقل واالتصاالت وذلك وفق

  
وتتولى وزارة المواصالت واالتصاالت مسئولیة تنظیم عملیة تطویر أنظمة المواصالت والتي تشمل تنظیم وتوحید خدمات الطیران المدني 

ت أكثر أمناً وسرعة وفعالیة وتعزیز وذلك بطریقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصال  والموانئ والمالحة البحریة والنقل البري والبرید
 .حركة الناس والبضائع والمعلومات



 

 

وبشكل عام، تشمل مسؤولیات وزارة المواصالت واالتصاالت على االشراف وتنظیم قطاع الطیران المدني والموانئ والمالحة البحریة والنقل 
 البري والبرید واالتصاالت.

  
 على:  للمزید من المعلومات یرجى االتصال

 ایمان العریفي، قسم العالقات العامة، وزارة المواصالت و االتصاالت
 +973 17337899ھاتف: 

 عبدالحكیم المطروشي، قسم العالقات العامة، وزارة المواصالت و االتصاالت
 +973 17337883ھاتف: 

 pr@mtt.gov.bhالبرید االلكتروني: 
 www.mtt.gov.bhموقع الكتروني: 

 MTT_Bahrain@ تویتر:
 mtt_bahrain@ االنستغرام:

 
 

 نبذة عن شركة إي بي إم تیرمینالز البحرین:
 

 العالم مع البحرین الحدیث، كما تقوم بربط مملكة في میناء خلیفة بن سلمان بتشغیل وادارة جمیع العملیات البحرین، شركة إي بي إم تیرمینالزتقوم 
 الشركات على تلبیة احتیاجات واستخدام بنیة تحتیة متطورة باإلضافة لمساھمتھا في تمكین عالیة بكفاءة بالعملیاتالقیام  الخارجي من خالل

 .المستھلكین
في البحرین.  العالمیة وشركة یوسف بن أحمد كانو القابضة البحرین ھي مشروع مشترك بین شركة إي بي إم تیرمینالز شركة إي بي إم تیرمینالز

البحرین دوراً رئیسیاً في تسھیل التجارة الخارجیة وخدمات  ومن خالل مرافق المیناء الحدیث والمتعدد األغراض، تلعب إي بي إم تیرمینالز
افة للخدمات الموانئ البحریة من خالل تقدیمھا خدمة الحاویات، خدمات الشحن العامة، العبارات والخدمات المتعلقة بالرحالت البحریة باإلض

 البحریة، مما یؤدي إلى اإلسھام في نمو االقتصاد البحریني بشكل كبیر.
خلیة وتتخذ الشركة من مدینة الھاي بھولندا مقراً لھا، وھي الشركة الرائدة في تصمیم وبناء وإدارة وتشغیل الموانئ والمحطات والخدمات الدا

میرسك، تشغل الشركة شبكة مراسي عالمیة یعمل فیھا  –من مجموعة أي. بي مولر  ولدیھا خبرة واسعة وأساسیة في ھذا المجاالت. وكجزء
 .عملیة للخدمات البریة 117میناء ومرسى، وأكثر من  74بلداً تشتمل على  58موظف في  22,000

 
 لمزید من المعلومات:

 ندین عویس
 مدیر العالقات العامة

 سیكو
 +)973( 1751 5017ھاتف مباشر: 

  nadeen.oweis@sicobahrain.comالبرید اإللكتروني: 

mailto:pr@mtt.gov.bh
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mtt.gov.bh&d=DwMF_g&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=NxqIFE-rPaNXvdE78scHC-f5EaQW7r2c7C28qYVBtBg&m=wkuws0CppEXFjnL0y8YSL6rjA0WefGuMYJGhLsj71fk&s=gDgXrWICTeGks_2oZriVj2cc6Dg8yCNRbkMKP0Lgjzw&e=
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