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SICO POSTS 41% INCREASE IN PROFITS TO BD3.3 MILLION  

 
Manama, Kingdom of Bahrain – 25 February 2018: Securities & Investment Company 

(SICO), licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, today 

announced a net consolidated profit of BD 3.3 million for 2017, a 41 percent increase 

compared to the BD 2.3 million posted last year. Net operating income was higher by 

19 percent from BD 7.8 million in 2016 to BD 9.3 million, while total operating 

expenses, including staff overheads, general administration and other expenses, were 

up from BD 5.3 million in 2016 to BD 5.8 million. Earnings per share in 2017 rose to 8.01 

fils compared to 5.69 fils in the previous year. The growth in profits was attributed to 

an improvement in revenues across all income lines. 

For the fourth quarter of 2017, the net consolidated profit was BD 409 thousand, 

compared with BD 1.5 million for the last quarter of the previous year, while the net 

operating income was BD 1.9 million versus BD 3.0 million for the corresponding period 

in 2016. Operating expenses amounted to BD 1.5 million (4Q16: BD 1.3 million).  

 

 



 

 

As at 31 December 2017, total balance sheet footings stood at BD 131.3 million 

compared with BD 147.1 million at the end of 2016. SICO continued to maintain a 

strong capital base, ending the year with a shareholders’ equity of BD 59.8 million and 

a consolidated capital adequacy ratio of 59.1 per cent. Investments at fair value 

through profit or loss was BD 29.5 million (end-2016: BD 28 million). 

Assets under management increased to BD 465 million (USD 1.23 billion) from BD 396 

million  (USD 1.05 billion) at the end of the previous year. Assets under custody with 

the Bank’s wholly-owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS) grew from BD 

1.9 billion (USD 5 billion) as at 2016 to BD 2.2 billion (USD 5.7 billion) at the end of 

2017.  

Chairman of the Board, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “We are happy to 

report that SICO delivered strong growth in 2017 and that all of our core businesses 

posted significant growth in revenues despite a difficult operating environment. Our 

assets under management had another strong year, increasing by more than 17 percent 

year-on-year, reflecting our proven Asset Management capabilities and clients’ trust in 

our performance Our equity funds have all outperformed their respective indices, our 

brokerage arm in the UAE continues to expand its market share and move up in the 

rankings. In addition , we continue to maintan  a highly-liquid and transparent balance 

sheet.” 

He added: “Looking ahead, the Board has every confidence in the Bank’s prospects and 

in its ability to seize growth opportunities, despite the challenges that lie ahead.”  

Chief Executive Officer, Ms. Najla Al Shirawi said: “SICO maintains its market leading 

position as the number one broker on the Bahrain Bourse for the nineteenth 

consecutive year. Our growth is attributable to our ability to tap into new markets and 

attract new clients, a trend expected to continue into 2018 as we build on the success 

of our new MENA-wide online brokerage trading service, SICOLIVE and our Abu Dhabi-

based subsidiary’s recent membership in Nasdaq Dubai.”  

 

 

 



 

 

 

She also noted the market making contributions of SICO to the Bahrain Bourse through 

its management of the Bahrain Liquidity Fund (BLF), which was launched during 2016. 

“The BLF was the largest liquidity fund to be introduced in Bahrain and one of the 

most successful in the region. As a result, Bahrain was one of the only two GCC markets 

that improved turnover in 2017, with Bahrain ranking second after Kuwait. We take 

deep pride in the fact that BLF played a hand in boosting investor confidence,” she 

said.  

Ms. Al Shirawi explained that SICO continued to focus on its strategy to create new 

organic growth drivers: “In 2017 we further expanded and diversified our product 

offerings to include real estate asset management, beginning with our role as sub-

investment manager and market maker for the first publicly traded Eskan Bank Real 

Estate Investment Trust (REIT). SICO also acted as financial advisor and escrow agent for 

the mandatory offer by Bahrain Kuwait Insurance Company for Takaful International’s 

shares, and as the escrow agent for the mandatory offer made for the shares of Bahrain 

Middle East Bank, as well as taking on other private advisory mandates.”  

Ends 
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Head of Corporate Communications 
Securities & Investment Company (SICO) 
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 السیدة نجالء محمد الشیراوي  الشیخ عبد هللا بن خلیفة آل خلیفة                         
 

 % عن العام الماضي41بزیادة  2017 للعام سیكو أرباح صافي بحریني دینار مالیین 3.3 
 

، المرخصة من قبل  )سیكوشركة األوراق المالیة و االستثمار ( أعلنت الیوم  :2018فبرایر  25 -المنامة، مملكة البحرین 

مالیین دینار بحریني للسنة المالیة  3.3مصرف البحرین المركزي كبنك جملة تقلیدي، عن تحقیق أرباح صافیة موحدة بلغت 

%. كما بلغ 41، مسجلًة بذلك ارتفاًعا ملحوًظا بلغت نسبتھ 2016دینار بحریني في سنة مالیین  2.3، وذلك مقارنًة بمبلغ 2017

مالیین دینار بحریني في السنة الماضیة، في  7.8% عن مبلغ 19نسبة بمالیین دینار بحریني، مرتفًعا  9.3صافي الدخل التشغیلي 

والمصاریف اإلداریة العامة والمصاریف األخرى، لیصل إلى  حین ارتفع إجمالي النفقات التشغیلیة، والتي تشمل نفقات الموظفین

 8.01. وفي الوقت ذاتھ، بلغت ربحیة السھم 2016مالیین دینار بحریني في سنة  5.3مالیین دینار بحریني مقارنًة بمبلغ  5.8

 جمیع قطاعات األعمال لدى البنك.فلًسا في العام الماضي. ویعود الفضل في نمو األرباح إلى تحسن العائدات عبر  5.69فلًسا مقابل 

آالف دینار بحریني مقارنًة بمبلغ  409ما مجموعھ  2017ومن جھة أخرى، بلغ صافي األرباح الموحدة للربع األخیر من سنة 

 ملیون دینار بحریني مقابل 1.9ملیون دینار بحریني عن الفترة نفسھا من العام الماضي، في حین بلغ صافي الدخل التشغیلي  1.5

ملیون دینار بحریني  1.5، أما إجمالي النفقات التشغیلیة فقد ارتفع إلى 2016مالیین دینار بحریني عن الفترة نفسھا من العام  3.0

 .2016ملیون دینار بحریني في الربع األخیر من سنة  1.3مقارنة بمبلغ  

 

 

 

 



 

 

، مقارنًة بمبلغ 2017دیسمبر  31ون دینار بحریني كما في ملی 131.3ھذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالیة في المیزانیة العمومیة  

، إذ 2017ملیون دینار بحریني كما في السنة السابقة. وواصل البنك في المحافظة على قاعدة رأسمالیة قویة خالل سنة  147.1

یة موحدة قویة جًدا بلغت ملیون دینار بحریني في نھایة السنة، باإلضافة إلى نسبة كفایة رأسمال 59.8بلغت حقوق المساھمین 

ملیون دینار  28ملیون دینار بحریني مقابل  29.5%. بینما بلغت االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 59.1

 في نھایة السنة السابقة. بحریني

یار دوالر أمریكي)، مقابل مل 1.23ملیون دینار بحریني ( 465لتصل إلى  2017األصول تحت اإلدارة في العام  ارتفعتكذلك 

ملیار دوالر أمریكي) كما في نھایة السنة السابقة. أما قیمة األصول المحتفظ بھا لدى شركة سیكو  1.05ملیون دینار بحریني ( 396

والر ملیار د 5.7ملیار دینار بحریني ( 2.2لخدمات الصنادیق االستثماریة التابعة والمملوكة بالكامل لسیكو فقد نمت لتصل إلى 

 .2016ملیار دوالر أمریكي) كما في نھایة العام   5ملیار دینار بجریني ( 1.9أمریكي) مقارنًة بما مجموعھ 

جیدة نمو معدالت  سجلت سیكووتعلیًقا على ھذه النتائج صرح رئیس مجلس إدارة سیكو الشیخ عبد هللا بن خلیفة آل خلیفة قائًال: " 

جمیع قطاعات األعمال نتائًجا إیجابیة ونمًوا ملحوًظا في العائدات على الرغم من التحدیات ، حیث سجلت 2017على مدار العام 

% عن مستواھا في 17بنسبة أكثر من  ارتفعتعاًما آخًرا مثمًرا، إذ  المدارة التي سادت األسواق خالل العام. فقد شھدت األصول

األصول، فضًال عن ثقة عمالئنا في أدائنا المتمیز، كما تفوق أداء  في مجال إدارةخبراتنا ، وھو ما یعكس  قدراتنا و2016العام 

جمیع صنادیق األسھم التابعة للبنك عن مؤشراتھا ذات العالقة. أما شركة الوساطة الخاصة بنا في اإلمارات العربیة المتحدة فقد 

 مومیة شفافة ذات سیولة عالیة."واصلت توسعھا وازدادت حصتھا في السوق، كذلك نجحت سیكو في الحفاظ على میزانیة ع

على الرغم من التحدیات المحتملة التي قد  األیجابيوأضاف قائًال: "إن مجلس اإلدارة على ثقة تامة بإمكانات سیكو على النمو 

 نواجھھا خالل السنة."

ائدة في السوق باعتبارھا الوسیط ومن جھتھا قالت السیدة نجالء الشیراوي، الرئیس التنفیذي لسیكو: "حافظت سیكو على مكانتھا الر 

األول في بورصة البحرین للعام التاسع عشر على التوالي. ویعود ھذا النمو المّطرد إلى قدرتنا على دخول أسواق جدیدة واستقطاب 

خدمات ، وذلك بفضل نجاح خدمة "سیكو الیف" الجدیدة لتوفیر 2018المزید من العمالء، كما نتوقع المزید من النمو في العام 

التداول اإللكتروني ألسواق الشرق األوسط وشمال إفریقیا، باإلضافة إلى حصول شركتنا التابعة في أبوظبي (سیكو اإلمارات) 

 مؤخًرا على عضویة سوق ناسداك دبي."

كة التداول ھذا وقد أشارت السیدة نجالء الشیراوي إلى إسھامات سیكو البارزة في صناعة السوق في بورصة البحرین وإنعاش حر 

. وأضافت قائلة: "جاء صندوق البحرین للسیولة 2016من خالل دورھا كمدیر لصندوق البحرین للسیولة الذي تم إطالقھ في العام 

التي تم طرحھا في مملكة البحرین. وبفضل ذلك كانت البحرین ضمن و كثرنجاًحا على الصعید اإلقلیمياألكأحد صنادیق السیولة 

، إذ احتلت المرتبة الثانیة بعد دولة الكویت. ومن 2017واق الخلیجیة التي حققت تحسًنا في قیمة التداول في العام اثنتین فقط من األس

 ثم فإننا فخورون للغایة بالدور الذي قام بھ ھذا الصندوق في تعزیز ثقة المستثمرین في بورصة البحرین."

 

 

 



 

 

 

. والمزید من النمو بتكار األعمالالوأوضحت السیدة نجالء الشیراوي أن سیكو ما زالت تواصل تركیزھا على استراتیجیتھا الرامیة  

استمرت سیكو في توسیع نطاق منتجاتھا وخدماتھا المتنوعة، والتي تشمل اآلن إدارة  2017وصرحت قائلة: "على مدار العام 

نا كمدیر لالستثمار الفرعي وصانع للسوق لصندوق عھدة بنك اإلسكان العقاریة، والذي ُیعد أول األصول العقاریة، بدًءا بدور

صندوق من نوعھ ُتطرح أسھمھ للتداول العام. كذلك قدمت سیكو خدماتھا كمستشار مالي للعرض اإللزامي من قبل الشركة البحرینیة 

بدور وكیل الحفظ للطرح اإللزامي ألسھم بنك البحرین والشرق األوسط،  الكویتیة للتأمین لمساھمي شركة تكافل الدولیة، كما قامت

 ھذا باإلضافة إلى توفیر  العدید من الخدمات االستشاریة الخاصة."  

 -انتھى  -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لمزید من المعلومات
 ندین عویس، مدیر العالقات العامة
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