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                                                       Najla M. Al Shirawi 

 

 

BAHRAIN LIQUIDITY FUND SIGNIFICANTLY BOOSTS BOURSE TURNOVER 

Manama, Kingdom of Bahrain – 6 March 2017: Securities & Investment Company (SICO), 

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

today that since its launch in June 2016, the US 100 million Bahrain Liquidity Fund has 

contributed to a substantial increase in volumes traded on the Bahrain Bourse.  

Immediately following its launch, the Fund made a significant impact, with turnover on 

the Bourse improving by 67 per cent over the first five months of 2016. The Fund’s total 

contribution to turnover for the whole year was 65 per cent, with average daily traded 

value improving noticeably. The value of turnover for the Bahrain Bourse grew by 2 per 

cent in 2016, in sharp contrast to the decline posted by all other GCC markets, with the 

majority witnessing a reduction of between 20 and 30 per cent. 
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Backed by assets in excess of US $100 million, the Bahrain Liquidity Fund was 

established with the aim of improving market liquidity, which should reflect positively 

on higher valuations over the long term, and gradually increasing the free float for 

stocks traded on the Bahrain Bourse. The Fund acts as a market maker, providing two-

way quotes on most of the listed stocks with a reasonable spread, to enable investors to 

actively trade their preferred stocks.  

By improving liquidity, the Fund will help to address one of the primary concerns that 

has caused stocks listed on Bahrain Bourse to trade at a discount to their regional peers, 

albeit the prevailing attractive valuations. Restricted liquidity causes securities to trade 

at a discount to their underlying value and regional peers; the Fund aims to help 

reduce that discount over the medium to long term. 

The Fund will also help in attracting new investors and deepening Bahrain’s capital 

markets, by assisting local businesses to raise capital through access to alternative 

sources of financing other than bank lending, by which to fund their companies’ 

growth objectives at reasonable valuations.  

The Bahrain Liquidity Fund was initiated and co-seeded by SICO, who is also the Fund 

Investment Manager, in collaboration with key market participants comprising 

prominent local financial institutions. The Central Bank of Bahrain and the Bahrain 

Bourse played a major role in coordinating the joint efforts of stakeholders. The Fund’s 

four co-seed investors are Osool, BBK, Mumtalakat and NBB, all of whom have aligned 

interests in enhancing the vibrancy and depth of the Bahrain Bourse. They have 

supported this initiative from its early stages, and invested equally in the Fund either by 

cash, shares in kind or a combination. 

Ms. Najla M. Al Shirawi, Chief Executive Officer of Securities & Investment 

Company (SICO) commented: “We are naturally delighted with the performance 

of the Bahrain Liquidity Fund since its launch in June 2016, which has reflected 

positively on market valuations and performance.  We would like to thank the 

seed investors, the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse, for their 

respective contributions and unprecedented support in realising this initiative. 
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“It should also be noted that average daily traded value on the Bahrain Bourse 

increased more than five-fold from BD 192 thousand in January 2016 to BD 1 million in 

January 2017. In that month, the Fund’s average traded value was BD 362 thousand, 

representing 36 per cent of total daily traded value on the Bourse. When normalised 

for the elevated  trading activity on shares of Khaleeji Commercial Bank, average 

traded value on the Bahrain Bourse in January 2017 was BD 745 thousand – an increase 

of almost three times – of which the Bahrain Liquidity Fund represented 48 per cent,” 

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, equities and fixed income 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 
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 نجالء الشیراوي                      السیدة 

 
 في بورصة البحرین التداول  صندوق البحرین للسیولة ینعش حركة

 
أعلنت الیوم شركة األوراق المالیة واالستثمار : 2017 مارس 6المنامة، مملكة البحرین، 

صندوق البحرین أن (سیكو)، المرخصة من قبل مصرف البحرین المركزي كبنك جملة تقلیدي، 
ملیون دوالر أمریكي، قد أسھم منذ تأسیسھ في یونیو  100للسیولة والذي یبلغ حجم رأسمالھ 

 زیادة حجم التداول في بورصة البحرین. و   بتنشیط 2016
 

وكان الصندوق قد حقق تأثیًرا ملحوًظا في السوق بعد تأسیسھ مباشرًة، حیث أسھم في تحسین 
، بینما بلغت 2016% مقارنًة باألشھر الخمسة األولى من العام 67ة السیولة في البورصة بنسب

%، مع تحسن ملحوظ في المتوسط 65مساھمتھ اإلجمالیة في زیادة حجم التداول للسنة بكاملھا 
% في العام 2الیومي للقیمة المتداولة. كذلك سجلت قیمة التداول في بورصة البحرین  ارتفاع بنسبة 

في جمیع األسواق الخلیجیة األخرى، والتي شھد معظمھا تراجًعا تراوح ما مقارنًة بتراجع  2016
 %.30% و20بین 

 
ملیون دوالر أمریكي بھدف تحسین  100 یزید عن تأسس صندوق البحرین للسیولة برأسمال

زیادة القیم السوقیة على المدى الطویل، ورفع نسبة األسھم  لسیولة في السوق و التي من شأنھاا
بورصة البحرین. وتولى الصندوق دور صانع للسوق من خالل تقدیم عروض بیع في  المتداولة

وشراء لمعظم األسھم المدرجة في البورصة وبھامش معقول بین سعر البیع وسعر الشراء لتمكین 
 المستثمرین من استغالل الفرص الناتجة عن حركة التداول النشطة. 
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السیولة إلى التعامل مع أحد األسباب الرئیسیة التي تجعل ھذا ویھدف الصندوق من خالل تحسین 
االستثمار في األسھم المدرجة في بورصة البحرین أقل جاذبیة، على الرغم من القیم الجذابة السائدة 

في السوق. فالنقص في السیولة یؤدي إلى التداول في األوراق المالیة بخصم على قیمتھا الفعلیة 
أوراق الشركات اإلقلیمیة المماثلة. ولذلك فإن صندوق البحرین للسیولة ومقارنًة بأسعار تداول 

 یھدف إلى المساعدة على التقلیل من ذلك الخصم على المدى المتوسط إلى الطویل.
 

إلى جانب ذلك، سوف یساعد الصندوق على اجتذاب مستثمرین جدد و تنشیط التداول في بورصة 
لیة على جمع رأس المال من خالل زیادة المصادر البدیلة البحرین من خالل مساعدة الشركات المح

لتسھیالت التمویل عوضاً عن االقتراض من المصارف، والحصول بالتالي على التمویل المناسب 
 لتحقیق أھداف نموھا بقیم معقولة.

 
تأسس صندوق البحرین للسیولة بدعم من مصرف البحرین المركزي و بورصة البحرین و 

وأربع من أبرز المؤسسات المالیة البحرینیة  ،المدیر األستثماري للصندوق ،كو بمشاركة بین سی
، و  ھي أصول، وبنك البحرین والكویت، وشركة ممتلكات البحرین القابضة، وبنك البحرین الوطني

لدیھا ھدف مشترك اال وھو االرتقاء بكفائة  فعال في االستثمار في البورصة و لھذة المؤسسات دور
نشیط حركة التداول في بورصة البحرین مما سینعكس ایجابیاً على تقییمات األسھم في السوق وت

السوق. وقد قدمت ھذه المؤسسات الدعم لھذه المبادره منذ مراحلھا األولیھ واستثمرت حصًصا 
 متساویة في الصندوق نقدیة وعینیة. 

 
 

وقد علقت السیدة نجالء الشیراوي، الرئیس التنفیذي لشركة األوراق المالیة واالستثمار (سیكو) على 
أداء صندوق البحرین للسیولة قائلًة: "إننا سعداء بالتأثیر الكبیر الذي حققھ صندوق البحرین للسیولة 

ء السوق األیجابي نعكس ایجابیاً على مؤشرات التداول و أداإفي الشھور األولى من عملة، مما 
، ونود اإلعراب عن خالص الشكر والتقدیر للمستثمرین 2016للفترة منذ انطالقة حتى نھایة عام 

المؤسسین ومصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین على مساھمتھم ودعمھم المتواصل 
 إلنجاح ھذه المبادرة".

 
یومیاً في بورصة  األسھم المتداولة وأضافت الشیراوي: "ومنذ بدایة ھذا العام ارتفع متوسط قیمة

مقارنة مع   2017ملیون دینار بحریني في ینایر  1لیبلغ  ،خمسة أضعاف بنسبة تزید عن البحرین
ألف دینار  362بلغت متوسط حصة الصندوق منھا  ،2016ألف دینار بحریني في ینایر  192

% من إجمالي قیمة التداول الیومي في بورصة البحرین. و اذا تم  36بحریني ، أي ما یعادل 
بیقى   2017استثناء التداول الكثیف على أسھم المصرف الخلیجي التجاري خالل شھر ینایر 

ألف دینار  745مرتفعاً عند  2017متوسط حجم التداول في بورصة البحرین  في شھر ینایر 
ثالثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي و تبلغ حصة  تصل الىبحریني أي بزیادة 

 %." 48صندوق البحرین للسیولة منھا نسبة 
 
 

 -انتھى  -
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 نبذة عن شركة األوراق المالیة و اإلستثمار (سیكو):
(سیكو) وھي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرین ُتعد شركة األوراق المالیة و اإلستثمار 

المركزي كبنك جملة تقلیدي وتتخذ من مملكة الَبحَرین مقراً لھا واآلخذة بالتوسع على المستویین 
اإلقلیمي والدولي، من أھم بنوك الجملة في منطقة مجلس التعاون الخلیجي. وتقدم الشركة مجموعة 

یة التي تشمل الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزینة منتقاة من الخدمات المصرفیة اإلستثمار
وإدارة األصول وتمویل المؤسسات وحفظ األوراق المالیة وإدارة الصنادیق اإلستثماریة التي تستند 

 إلى األبحاث اإلستثماریة ذات القیمة المضافة.
راق المالیة في تم إدراج أسھمھا في سوِق الَبحَرین لألوو 1995بدأت سیكو مزاولة أعمالھا عام 

ولسیكو شركتین تابعتین ومملوكتین لھا بالكامل, ھي شركة سیكو . كشركة ُمقفلة 2003عام 
لخدمات الصنادیق اإلستثماریة التي ُتعد شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالیة وخدمات 

إلستثمار أدارة الصنادیق اإلستثماریة على المستوى اإلقلیمي.  وشركة األوراق المالیة وا
(اإلمارات) دار وساطة مالیة مقرھا في أبو ظبي و مرخصة من قبل ھیئة األوراق المالیة والسلع 

 .في اإلمارات للقیام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 
 

 :لمزید من المعلومات
 ندین عویس

 مدیر العالقات العامة
 )ستثمار (سیكوركة األوراق المالیة واالش

 +)973( 1751 5017ف مباشر: ھات
 adeen.oweis@sicobahrain.comnبرید إلكتروني: 
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