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SICO REPORTS BD 1.32 MILLION NET PROFIT FOR FIRST QUARTER 2017 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 9 May 2017: Securities & investment Company (SICO), 

licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, announced 

today that net profit for the first quarter of 2017 increased to BD 1.32 million 

compared with BD 30 thousand for the corresponding period in 2016.  With higher 

revenues being generated by all business lines, operating income grew by 121 per cent 

to BD 2.90 million from BD 1.31 million a year earlier. Total operating expenses, which 

include staff overheads, general administration and other expenses, increased 

marginally to BD 1.39 million from BD 1.37 million. Earnings per share were Bahraini fils 

3.07 compared with 0.07 fils for the first three months of 2016. 

 

 

 



 

 

 

Commenting on these results, Chairman of the Board, Shaikh Abdulla 

bin Khalifa Al Khalifa, said: “SICO achieved an overall encouraging financial 

performance for the first quarter of the year, despite mixed performance across 

markets and variable liquidity conditions.  Significantly, all business lines revenues 

posted positive growth, and increased their respective contributions to the bottom line.  

“The Bank reinforced its leading position in Asset Management with AUM continuing 

to grow quarter on quarter, reflecting clients’ enduring trust in SICO’s ability to 

outperform in different and complex markets. Brokerage and Investment Banking 

maintained their local market dominance, completing significant transactions in the 

first quarter, and winning new mandates which we expect to close later in the year.”      

The results reflect a significant increase in net investment income, which closed the 

period at BD 1.22 million compared with a loss of BD 68 thousand a year earlier. All 

other income lines also posted income growth: brokerage and other income BD 583 

thousand (1Q16: BD519 thousand), net fee and commission income BD 676 thousand 

(1Q16: BD 604 thousand), and net interest income BD 269 thousand (1Q16: BD 215 

thousand).  

As at 31 March 2017, total balance sheet footings stood at BD 141.94 million compared 

with BD 147.06 million at the end of 2016. Assets under management increased to BD 

419.35 million (US$ 1.11 billion) from BD 395.90 million (US$ 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 to BD 2.06 billion (US$ 5.47bn) from BD 1.95 

billion (US$ 5.17bn) at the end of 2016. 

SICO continued to maintain a strong capital base, ending the period with shareholders’ 

equity of BD 57.34 million (end-2016: BD 58.08 million), net of BD 2.14 million dividends 

for FY2016 distributed during the first quarter of 2017; and a very strong consolidated 

capital adequacy ratio of 57.93 per cent.  

 

 



 

 

 

 

Putting SICO’s first quarter results into context, Chief Executive Officer, Ms. Najla Al 

Shirawi, noted: “The majority of GCC markets posted a muted  performance during the 

period, due mainly to weak quarter four 2016 earnings, with the S&P GCC Composite 

Index (total return) increasing 0.9 per cent. Kuwait and Bahrain were the exception, 

with gains of 22.3 and 11.1 per cent respectively, led by higher turnover and investor 

interest.  

“SICO’s business lines enjoyed an active first quarter. Highlights include Corporate 

Finance acting as Financial Advisor for the mandatory offer by Bahrain Kuwait 

Insurance Company for Takaful International Company; and also as Escrow Agent for 

the mandatory offer by AN Investments for all outstanding shares of Bahrain Middle 

East Bank. Asset Management maintained its robust growth trend, with total AUM 

increasing by 6 percent to over US$ 1.1 billion, with all SICO funds performing strongly 

against their respective benchmarks and peers. In addition, Fixed Income reported 

record trading revenues, and expanded its structured products portfolio. Notably, the 

Bahrain Liquidity Fund, for which SICO is the Fund Manager, continued to meet its 

objectives of increasing the liquidity and depth of the Bahrain Bourse; as the average 

traded value tripled during the first quarter of 2017, with the Fund contribution 

reaching 45 per cent of the overall traded value.” Ms. Al Shirawi added. 

 

- Ends    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

About Securities & Investment Company (SICO)  

Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and 

international footprint, Securities & Investment Company (SICO) is one of the premier 
wholesale banks in the GCC region. SICO provides a select range of investment banking 

solutions – brokerage, market making, treasury, asset management, corporate finance, 
and custody and fund administration – which are underpinned by an independent, 

value-added research capability. 
Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO 

operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of 
Bahrain. The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company 

(SFS) – a specialised regional custody house; and SICO UAE – an Abu Dhabi-based 
brokerage firm licensed by the Emirates Securities & Commodities Agency. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications 

Securities & Investment Company (SICO) 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: nadeen.oweis@sicobahrain.com 

 

 



 

 

 
 الشيخ عبداللة بن خليفة آل خليفة                        السيدة نجالء محمد الشيراوي

 
 
 
 

 1122للربع األول من سنه  صافي أرباح شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( بحريني مليون دينار 23.1

 
 

أعلنت اليوم شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو(، المرخصة من قبل : 1122 مايو 9المنامة، مملكة البحرين، 

 03.7ليصل إلى  7102 من سنة صافي أرباحها للربع األول أرتفاعمصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، 

المساهمة ارتفاع  . و مع7106 من سنة ألف دينار بحريني للربع األول 1. بما مجموعهمليون دينار بحريني مقارنًة 

 7.01% ليصل إلى 070نما الدخل التشغيلي بنسبة  ،في ايرادات البنك عمال الرييسيةاألجميع قطاعات األيجابية ل

 شهدنفس الفترة من السنة السابقة، بينما لدينار بحريني  مليون 03.0مليون دينار بحريني مقارنًة بما مجموعه 

ارتفاعاً  نفقات الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرىإجمالي النفقات التشغيلية والتي تشمل 

ربع للفلساً  12..مليون دينار بحريني. وبلغت ربحية السهم  2..0مليون دينار بحريني من  0..0 طفيفاً لتصل الى

 .7106 من سنة لنفس الفترةفلًسا  1.12مقابل  السنةاألول من 

 
صرح الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، رييس مجلس إدارة شركة األوراق المالية وفي تعليقه على هذه النتايج، 

تفاوت أداء على الرغم من  مشجعة 7102 من سنة في الربع األولسيكو  جاءت نتايج واالستثمار )سيكو( قايالً: "

األعمال قد حققت قطاعات جميع إيرادات . والجدير بالذكر أن وتقلبات السيولة في األسواق أسواق األسهم الخليجية
 واستمر نموفي قطاع إدارة األصول،  تفوقهاسيكو  عززت. وقد ربحية البنكوارتفع معدل إسهام كل منها في  نمًوا،

مما يعكس ثقة عمالينا المتزايدة بقدرتنا على تحقيق أداء ثابت و أصولها تحت اإلدارة مقارنًة بربع السنة السابق 
الوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية  اتقطاع ت. ومن جهة أخرى، واصلالصعبةالتكيف مع اوضاع السوق 

بتفويضات جديدة من المتوقع ت رية هامة خالل الربع األول، كما فازصفقات استثما توأغلق ،ريادته للسوق المحلية
 ."السنة اتمامها خالل 

 



 

مليون دينار  0377إلى  ليصل في نهاية الفترة مارمن االستث صافي الدخلهذا وقد أظهرت النتايج زيادة كبيرة في 

بقة. وإلى جانب ذلك، حققت السنة السانفس الفترة من ألف دينار بحريني في  66بحريني، مقارنًة بخسارة بلغت 

مصادر األخرى بما مجموعه الفي الدخل، حيث أسهم الدخل من الوساطة و نمًوا جميع القطاعات األخرى أيًضا

، وصافي الدخل من 7106للربع األول من سنة  ألف دينار بحريني 300 مقارنًة بمبلغألف دينار بحريني  .36

، 7106لنفس الفترة من سنة  ألف دينار بحريني 616 مقابل  ألف دينار بحريني 626الرسوم والعموالت بمبلغ 

للربع األول من سنة  ألف دينار بحريني 703مقارنًة بمبلغ  ألف دينار بحريني 760 ارتفعت ايرادات الفوايد الىو

7106. 

 

مليون دينار بحريني،  060.06مبلغ   7102 مارس 0.جمالية في الميزانية العمومية كما في سجلت األرصدة اإل

نمت األصول تحت اإلدارة لتصل إلى و .7106العام مليون دينار بحريني كما في نهاية  062.16 مبلغ في مقابل

مليار دوالر  0313مليون دينار بحريني ) 03301.مليار دوالر أمريكي( من  0300مليون دينار بحريني ) 6003.3

 –المملوكة بالكامل لسيكو وكذلك نمت األصول المحتفظ بها  لدى الشركة التابعة أمريكي( في نهاية السنة السابقة. 

مليار دوالر أمريكي(  3.62مليار دينار بحريني ) 7316لتصل إلى  -صناديق االستثمارية شركة سيكو لخدمات ال

 .7106مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية سنة   3302مليار دينار بحريني ) 0.03من 

 

 6..32 الفترةكما في نهاية  ، حيث بلغت حقوق المساهمينقاعدة رأس مال قويةوقد واصل البنك المحافظة على   

على  وذلك بعد توزيع أرباح نقدية، 7106مليون دينار بحريني في نهاية العام  36316 مقابل مليون دينار بحريني

وبنسبة  ،7102العام الربع األول من  خاللمليون دينار بحريني  7.06بلغت  7106عن السنة المالية  المساهمين

 %..3230بلغت قوية جًدا كفاية رأسمال موحد 

 
أسواق دول مجلس  غالبية أداءن إقايلًة: " محمد الشيراوي، الرييس التنفيذي،ومن جانبها، أوضحت السيدة نجالء 

أرباح الشركات في الربع  تراجع و يعود السبب الرييسي في ذلك الى، الفترةخالل  متفاوت الى منخفضالتعاون كان 

بنسبة  ارتفاعاً  مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج )إجمالي العايد( سجلحيث ، 7106من سنة الرابع 

 أرتفعت مؤشرات السوق بنسبة والبحرين حيث  بأستثناء أسواق الكويت مع انخفاض معظم األسواق وذلك%، 130

 ". ارتفاع حجم التداول وتزايد إقبال المستثمرينب مدعومة% على التوالي 0030% و.773

 
تقديم خدماته ب المؤسساتقطاع تمويل  قامكان أداء قطاعات أعمال سيكو قوًيا خالل ربع السنة، حيث لقد " :وأضافت
كما تعاقد  شركة تكافل الدولية،لمساهمي  شركة البحرينية الكويتية للتأمينللعرض اإللزامي من قبل ال مالي كمستشار

لجميع األسهم  AN Investmentsلشركة أيه أن إنفستمنتس أيًضا على تقديم خدمات وكيل الحفظ للطرح اإللزامي 

المتداولة لبنك البحرين والشرق األوسط. وإلى جانب ذلك، حافظ قطاع إدارة األصول على نموه القوي وارتفع حجم 

مليار دوالر أمريكي، بينما حققت جميع صناديق سيكو  030ليصل إلى أكثر من % 6بنسبة  األصول تحت اإلدارة

قوًيا مقارنًة بالمؤشرات القياسية وصناديق االستثمار المشابهة في األسواق. وباإلضافة إلى ذلك، سجلت أدوات أداًء 
التداول، وقامت بتوسعة محفظة منتجاتها ، واستمر صندوق البحرين الدخل الثابت إيرادات قياسية من عمليات 

في بورصة ن السيولة و تنشيط  و زيادة حجم التداول في تحسي، في تحقيق أهدافه الذي تتولى سيكو ادارتة للسيولة 

، وقد أسهم الصندوق بنسبة  7102التداول اليومي ثالثة أضعاف خالل الربع األول  قيمةحيث زاد متوسط  البحرين

 ". من التداول الكلي 63%

 
 

 –انتهى  -
 

 
 
 

  
 



 

 
 
 
 

 نبذة عن شركة األوراق المالية و اإلستثمار )سيكو(:
األوراق المالية و اإلستثمار )سيكو( وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة ُتعد شركة 

تقليدي وتتخذ من مملكة الَبحَرين مقراً لها واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي، من أهم بنوك الجملة 
ن الخدمات المصرفية اإلستثمارية التي تشمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتقدم الشركة مجموعة منتقاة م

الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة 
 الصناديق اإلستثمارية التي تستند إلى األبحاث اإلستثمارية ذات القيمة المضافة.

كشركة  3002أسهمها في سوِق الَبحَرين لألوراق المالية في عام تم إدراج و 5991بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام 
ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل, هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي ُتعد . ُمقفلة

مي.  شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقلي
وشركة األوراق المالية واإلستثمار )اإلمارات( دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيية 

 .األوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 :لمزيد من المعلومات
 ندين عويس، مدير العالقات العامة

 (ستثمار )سيكواألوراق المالية واالركة ش
 +(952) 5515 1055ف مباشر: هات

 adeen.oweis@sicobahrain.comnبريد إلكتروني: 
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