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SICO REPORTS NET PROFIT OF BD 2.1 MILLION FOR FIRST HALF 2017 

Manama, Kingdom of Bahrain – 13 August 2017: Securities & Investment Company 

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

announced today its financial results for the first six months of 2017 and the second 

quarter of the year.  

SICO reported a significant growth in net profit for the first half of 2017, which 

increased to BD 2.09 million compared with a restated net loss of BD 8 thousand for the 

first half of 2016. Total operating income was BD 5.34 million, an increase of 85 per 

cent over the corresponding period in the previous year of BD 2.88 million; while total 

expenses were BD 3.25 million versus BD 2.89 million in 2016. Earnings per share 

were Bahraini fils 5.06 compared with a negative 0.02 fils for the first six months of 

2016. The 2016 figures were restated consequent to the early adoption of IFRS-9 by the 

Bank. 

 

 



 

 

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

Khalifa Al Khalifa, said: “I am pleased to report that the Bank posted strong financial 

results for the first six months of 2017. This was achieved against slightly improved 

market conditions, albeit with falling oil prices during  the first half of the year  and 

stretched liquidity remaining a concern. Significantly, all business lines continued to 

witness revenue growth and increase their respective contributions to the bottom line, 

reflecting clients’ confidence and trust in SICO’s ability to continue delivering a resilient 

performance.” 

For the second quarter (April to June 2017), SICO reported total operating income of 

BD 2.44 million compared with BD 1.57 million for the corresponding period in 2016; 

with total operating expenses of BD 1.67 million versus BD 1.61 million in 2016. 

Accordingly, net profit for the second quarter of 2017 was BD 769 thousand versus a 

restated net  loss of BD 38 thousand a year earlier. Basic earnings per share were 

Bahraini fils 1.90 compared with a negative 0.09 fils in the second quarter of 2016. 

As at 30 June 2017, total balance sheet footings stood at BD 141.41 million compared 

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

420.59 million (US$ 1.11 billion) from BD 395.90 million (US$ 1.05 billion) at the end of 

the previous year; while assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary 

– SICO Funds Services Company (SFS) – grew to BD 2.16 billion (US$ 5.72 billion) from 

BD 1.95 billion (US$ 5.17 billion) at the end of 2016. The Bank continued to maintain a 

strong capital base, ending the period with shareholders’ equity of BD 58.38 million 

(end-2016: BD 58.08 million) and a very strong consolidated capital adequacy ratio of 

54.6 per cent. 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi reported: “SICO’s business lines enjoyed an 

active and successful half year. Highlights include a continuing upward trend in assets 

under management; brokerage, investment banking and fixed income maintaining 

their dominant market position; and the proprietary book posting a very strong 

performance. In addition, SICO UAE gained membership of Nasdaq Dubai; while the 

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

liquidity on the Bahrain Bourse. Another notable development was the launch of  the 

sicolive.com, the Bank’s MENA –wide  online brokerage trading platform .” 



 

 

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

 
 

 
 

للنصف األول شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( أرباح صافي يدينار بحرينمليون  1.2  
1122 من سنة  

 
أعلنت اليوم شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو(، المرخصة : 7132أغسطس   31المنامة، مملكة البحرين، 

وللربع  7102 لألشهر الستة األولى من العاممن قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، نتائجها المالية 
 .الثاني من السنة

 
 دينار بحريني مقابل يونمل 7.12لتصل إلى  7102لنصف األول من سنة  نمًوا في أرباحه الصافية ل حقق البنك

 ، بينما  ارتفع الدخل التشغيلي7102آالف دينار بحريني للنصف األول من سنة  8خسارة صافية معدلة بلغت 
مليون دينار بحريني ،  7.88مليون دينار بحريني مقارنة بما مجموعة  5..8%  ليصل الى 88بنسبة   اإلجمالي

 مليون دينار بحريني مقارنًة بما مجموعه 78.. إلى اجمالي النفقات . وارتفعت  لنفس الفترة من السنة السابقة
خسارة للسهم  فلس بحريني مقارنًة مع 8.12وبلغت ربحية السهم  ،7102مليون دينار بحريني في العام  7.82
و ذلك بسبب  7102لسنة لقد تم تعديل األرقام  .7102من سنة  لألشهر الستة األولىفلس بحريني   1.17بلغت 

 .IFRS-9المبكر للمعيار المحاسبي  اعتماد البنك
 

يسرني أن : " قائلً  وتعليًقا على هذه النتائج، فقد صرح الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو
 ،  وذلك في ظل التحسن الطفيف في7102أعلن أن البنك قد حقق أداًء مالًيا جيًدا لألشهر الستة األولى من العام 

أوضاع السوق على الرغم من تراجع أسعار النفط  في النصف األول من العام والضغوط على السيولة. حيث 
واصلت جميع قطاعات أعمال البنك في تحقيق نمو في اإليرادات وزيادة مساهماتها في األرباح مما يعكس ثقة 

 العملء بقدرة سيكو على تحقيق نتائج قوية و أداء ثابت ".
 
 



 

 
 
 

مليون دينار بحريني،  7.55( بلغ 7102هذا وقد سجلت سيكو دخلً تشغيلًيا إجمالًيا للربع الثاني )أبريل إلى يونيو 
، بينما بلغت النفقات التشغيلية 7102مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام  0.82مقارنًة بما مجموعه 

. وبذلك بلغت األرباح 7102ن دينار بحريني في العام مليو 0.20مليون دينار بحريني من  0.22اإلجمالية 
ألف دينار بحريني في   8.خسارة صافية معدلة بلغت مقابل  7102ألف دينار بحريني للربع الثاني  222الصافية 

فلس بحريني في  1.12فلس بحريني مقارنًة مع خسارة للسهم بلغت  0.21السنة السابقة، لتصل ربحية السهم إلى 
 .7102ثاني الربع ال

 
 

، في 7102يونيو  1.كما في  مليون دينار بحريني 050.50جمالية في  الميزانية العمومية األرصدة اإل بلغت
 571.82ونمت األصول تحت اإلدارة لتصل إلى  ،7102 العاممليون دينار بحريني كما في نهاية  052.12مقابل 

مليار دوالر  0.18مليون دينار بحريني ) 28.21.مليار دوالر أمريكي( من  0.00مليون دينار بحريني )
قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق  أمريكي( كما في نهاية السنة السابقة. كذلك نمت

مليار دوالر أمريكي(  8.27مليار دينار بحريني ) 7.02لتصل إلى للشركة االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل 
واستمر  .7102مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية سنة  8.02مليار دينار بحريني ) 0.28مقارنًة بما مجموعه 

في نهاية  مليون دينار بحريني 8..88حقوق المساهمين البنك في المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت 
، ونسبة كفاية رأسمالية موحدة ون دينار بحريني كما في نهاية السنة السابقةملي 88.18مقارنًة بما مجموعه  الفترة،

 في المئة.  85.2قوية جًدا بلغت 
 

قوياً في أداًء " لقد حققت قطاعات أعمال سيكو وأوضحت السيدة نجلء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو:  
ومحافظة قطاعات ار نمو حجم األصول تحت اإلدارة، النصف األول من السنة، وكان من أبرز اإلنجازات استمر

أعمال الوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وأدوات الدخل الثابت مركزها  الريادي في السوق. كذلك ارتفع 
العائد من محفظة األستثمار التابعة للبنك  بنسبة فاقت المؤشرات القياسية. وباإلضافة إلى ذلك حصلت شركة سيكو 

رات  على عضوية ناسداك دبي، بينما واصل صندوق البحرين للسيولة الذي تديره سيكو، تحسين السيولة و اإلما
لتوفير  sicolive.comتنشيط و زيادة حجم التداول في بورصة البحرين. ومن التطورات البارزة األخرى إطلق 

 خدمات التداول اإللكتروني ألسواق الشرق األوسط".
 
 
 

 –انتهى  -
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

كشركة  .711تم إدراج أسهمها في سوِق الَبحَرين لألوراق المالية في عام و 0228بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام 
ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل, هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي ُتعد . ُمقفلة

عمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقليمي.  شركة متخصصة في أ
وشركة األوراق المالية واإلستثمار )اإلمارات( دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيئة 

 .ربية المتحدةاألوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات الع
 

 :لمزيد من المعلومات
 ندين عويس، مدير العلقات العامة

 (ستثمار )سيكوركة األوراق المالية واالش
 +(.22) 0280 8102ف مباشر: هات

 adeen.oweis@sicobahrain.comnبريد إلكتروني: 
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