
 

 
 

 
 
              Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa            Ms.  Najla M. Al Shirawi 

 
 

 

SICO ANNOUNCES NET PROFIT OF BD 2.3 MILLION FOR 2016 

 

Manama, Bahrain – 18 February 2017: Securities & Investment Company (SICO), licensed 

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

financial results for the fourth quarter and full fiscal year ending 31 December 2016. 

Net consolidated profit for fiscal year 2016 was BD 2.3 million compared with BD 2.8 

million in 2015, a decrease of around 18% due primarily to the continued volatility of 

regional and global equity markets during the year. Operating income reduced by 

around 6% to BD 7.9 million from BD 8.4 million the previous year. Total operating 

expenses which include staff overheads, general administration and other expenses, 

reduced to BD 5.3 million from BD 5.5 million in 2015, reflecting the Bank’s continued 

success in managing its costs effectively. Basic earnings per share in 2016 were Bahraini 

fils 5.5 versus 6.6 fils for the previous year. 

 

 



 

 

For the fourth quarter of 2016, net consolidated profit was BD 2.4 million compared 

with BD 548 thousand for the last three months of the previous year; while total 

operating income was BD 2.9 million versus BD 1.7 million for the corresponding period 

in 2015. Operating expenses amounted to BD 1.3 million (4Q15: BD 1.0 million).  

As at 31 December 2016, total balance sheet footings stood at BD 147.1 million 

compared with BD 112.8 million at the end of the previous year. SICO continued to 

maintain a strong capital base, ending the year with shareholders’ equity of BD 58.1 

million net of BD 2.1  million dividends distributed earlier in the year (2015: BD 

58.4mn), and a very strong consolidated capital adequacy ratio of 61.1%. Investments 

at fair value through profit or loss were BD 28.0 million (end-2015: BD 14.3mn).  

Assets Under Management increased by 19% to BD 395.9 million (US$ 1.1bn) from BD 

332.3 million (US$ 881.5 mn) in 2015; while assets under custody with the Bank’s 

wholly-owned subsidiary – SICO Funds Services Company (SFS) – increased by 11.8% to 

BD 1.9 billion (US$ 5.0bn) from BD 1.7 billion (US$ 4.5bn) at the end of 2015.  

Commenting on these results, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, Chairman of 

Securities & Investment Company (SICO), said: “Despite a year marked by continued 

global economic uncertainty, volatile market conditions and unpredictable geo-political 

events, the Bank posted a solid financial performance; and maintained its leading 

position in Asset Management, Brokerage and Corporate Finance, with Fee-based 

Income accounting for 50% of total income.  In particular, total Assets under 

Management exceeded US$ 1 billion, reflecting clients’ continued confidence in SICO’s 

capability to deliver a resilient performance in challenging market conditions. 

“Looking ahead, 2017 is likely to be another challenging period for the GCC region, 

with the economic headwinds of the previous year continuing unabated. However, the 

Board has every confidence in the Bank’s prospects and its ability to seize growth 

opportunities, irrespective of the challenges that might lie ahead.” 

 

 

 



 

 

 

Putting the financial results of 2016 into context, Ms. Najla M. Al Shirawi, Chief 

Executive Officer of SICO, said: “Albeit prevalent volatility in financial markets during 

the year impacted the returns of the proprietary book, our core business lines remained 

buoyant, reflecting our persistence in growing the business through structuring 

inimitable investment products, originating pioneering market transactions, and 

delivering superior performance to our clients. 

“We adopted a forward-looking, proactive approach throughout the year. Market 

Making initiated the US$ 100 million Bahrain Liquidity Fund designed to improve 

liquidity on the Bahrain Bourse, which has already made a considerable impact on 

market turnover. Corporate Finance was lead manager for BBK’s BD 100 million 

perpetual tier 1 convertible capital securities offering; the  BD 25.8 million share swap 

between Gulf Hotels Group and Bahrain Tourism Company; and the listing of the Eskan 

Bank Realty Trust on the Bahrain Bourse. Fixed Income Asset Management offered an 

Islamic repurchase agreement (repo) and a total return swap,” added Ms. Al Shirawi. 

- 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

 
 
 
 

 3026صافي أرباح شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( في  بحريني مليون دينار 3.2

 
 
 

واالستثمار )سيكو(، المرخصة من أعلنت اليوم شركة األوراق المالية : 3027فبراير  18المنامة، مملكة البحرين، 

 13قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 

 .1036ديسمبر 

 

مليون دينار  1.8مقارنة  بمبلغ  1036مليون دينار بحريني للسنة المالية  1.1ا صافية موحدة بلغت رباح  أحقق البنك 

التي شهدتها حدة التقلبات لى إ% و يعود السبب الرئيسي في ذلك 38بحوالي ، متراجعة 1035يني في سنة بحر

منخفضا   1036مليون دينار بحريني في سنة  9.7بلغ الدخل التشغيلي كما  األسواق اإلقليمية والعالمية خالل السنة.

النفقات التشغيلية والتي تشمل  اجمالي ا و انخفضمليون دينار بحريني في السنة السابقة. هذ 8.8%  عن 6بحوالي 

مليون  5.5مليون دينار بحريني من  5.1لى إ نفقات الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرى

بلغت ربحية ،ما يعزز مدى كفاءة البنك في تقنين مصاريفة بفاعلية. وإلى جانب ذلك 1035سنة دينار بحريني في 

ا في سنة  6.6مقابل  للسنةفلسا  5.5 السهم   .1035فلس 

 
 

مليون دينار بحريني،  1.8ما مجموعه  1036ومن جهة أخرى، بلغ صافي األرباح الموحدة للربع الرابع من سنة  

 2.9 ألف دينار بحريني لألشهر الثالثة األخيرة من السنة السابقة؛ بينما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي  588مقارنة  بـ 
، كما بلغت النفقات 1035مليون دينار بحريني في نفس الفترة من سنة  3.9مليون دينار بحريني مقارنة  بمبلغ 

 .1035مليون دينار بحريني في الربع الرابع من سنة  3.0مليون دينار بحريني وذلك  مقارنة بمبلغ  3.1التشغيلية 



 

 

مليون دينار بحريني، في  389.3مبلغ   1036ديسمبر  13 جمالية في الميزانية العمومية كما فيسجلت األرصدة اإل

قاعدة رأس مليون دينار بحريني كما في نهاية السنة السابقة. وقد واصل البنك المحافظة على   331.8 مبلغ مقابل

وذلك بعد توزيع أرباح مليون دينار بحريني  58.3 كما في نهاية السنة ، حيث بلغت حقوق المساهمين مال قوية

مليون  58.8مليون دينار بحريني في وقت سابق من السنة وذلك  مقارنة بمبلغ  1.3ية على المساهمين بلغت نقد

ا وبنسبة كفاية رأسمال موحد ، 1035دينار بحريني في نهاية سنة  %. بينما بلغت االستثمارات 61.1بلغت قوية جد 

مليون دينار بحريني كما  ..38بحريني، في مقابل  مليون دينار 18.0و الخسارة  أبالقيمة العادلة من خالل الربح 

 .1035في نهاية العام 

 

دوالر أمريكي( في مقابل  مليار 3.3مليون دينار بحريني ) 175.7لتبلغ % 37بنسبة األصول تحت اإلدارة  نمت

. كذلك نمت األصول المحتفظ بها  1035مليون دوالر أمريكي( في  سنة  883.5مليون دينار بحريني ) 111.1

% 33.8بنسبة  –شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية   –المملوكة بالكامل لسيكو و لدى الشركة التابعة 

مليار دوالر  8.5مليار دينار بحريني ) 3.9مليار دوالر أمريكي( من  5.0مليار دينار بحريني ) 3.7لتصل إلى 

 .1035أمريكي( كما في نهاية سنة  

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

المالي القوي على الرغم من  البيئة الضبابية التي سادت االقتصاد واالستثمار )سيكو( قائال : "واصلت سيكو أداءها 
الجيوسياسية غير المتوقعة، فقد حافظت سيكو على ريادتها في قطاعات  العالمي وأوضاع السوق المتقلبة والتطورات

% من الدخل 50وتمويل الشركات، حيث بلغت نسبة الدخل من الرسوم واألتعاب  والوساطة إدارة األصولأعمال 

 مليار دوالر أمريكي مما يعكس  ثقة عمالئنا 3اإلجمالي، وبشكل خاص تجاوز حجم األصول تحت اإلدارة مبلغ 

 المتزايدة بقدرتنا على تحقيق أداء ثابت و التكيف مع أوضاع السوق الصعبة".
 

" أن مجلس اإلدارة على ثقة تامة  بأمكانية سيكو على اقتناص فرص النمو المتاحة في كما أضاف الشيخ عبدهللا 

 ".1039السوق على الرغم من  التحديات الممكنه خالل  سنة 

 

:  1036لسنة  النتائج المالية بشأن  الء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي، ومن جانبها، أوضحت السيدة نج قائلة 

على الرغم من التقلبات التي سادت األسواق المالية خالل السنة وأثرت على عوائد محفظة االستثمار التابعة للبنك ،  "
إصرارنا على تنمية أعمالنا من خالل غير أن قطاعات أعمالنا األساسية شهدت زخما  في نشاطاتها، ما يظهر مدى 

 هيكلة أدوات استثماريه فريدة و ابتكارحلول رائدة في سوق المال وتحقيق أداء متفوق لعمالئنا".
 

وأضافت : "لقد اعتمدنا منهجية نشطة و بنظرة مستقبلية تتناسب مع المتغيرات المستجدة في األسواق. حيث قامت 

مليون دوالر أمريكي بهدف تحسين السيولة في  300البحرين للسيولة بقيمة دائرة صناعة السوق بإطالق صندوق 

بورصة البحرين، وكان له األثر الملموس في رفع حركة التداول في السوق. كذلك قام قطاع تمويل الشركات بإدارة 

، كما قام بإدارة مليون دينار بحريني 300طرح السندات القابلة للتحويل التي أصدرها بنك البحرين الكويت بقيمة 

مليون  15.8صفقة األستحواذ عن طريق  مبادلة األسهم بين مجموعة فنادق الخليج وشركة البحرين للسياحة بقيمة 

دينار بحريني، باإلضافة إلى الطرح العام و ادراج  عهدة بنك اإلسكان العقارية في بورصة البحرين. وإلى جانب 
اتفاقية اعادة شراء متوافقه مع الشريعة عن طريق ل الثابت بتقديم التمويل ذلك، قام قطاع إدارة أصول وأدوات الدخ

 ". (TRS) د مبادلة اجمالي العوائدعن طريق عقواألستثماراألسالمية  )ريبو( ، 

 
 
 

 –انتهى  -
 

 
 



 

 
  
 
 
 
 
 

 نبذة عن شركة األوراق المالية و اإلستثمار )سيكو(:

)سيكو( وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة ُتعد شركة األوراق المالية و اإلستثمار 
تقليدي وتتخذ من مملكة الَبحَرين مقرا  لها واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي، من أهم بنوك الجملة 

ية التي تشمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتقدم الشركة مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية اإلستثمار
الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة 

 الصناديق اإلستثمارية التي تستند إلى األبحاث اإلستثمارية ذات القيمة المضافة.
كشركة  .300لألوراق المالية في عام تم إدراج أسهمها في سوِق الَبحَرين و 5991بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام 

ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل, هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي ُتعد . ُمقفلة
شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقليمي.  

ة واإلستثمار )اإلمارات( دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيئة وشركة األوراق المالي
 .األوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 :لمزيد من المعلومات

 ندين عويس، مدير العالقات العامة
 ()سيكوستثمار ركة األوراق المالية واالش
 +(.95) 5515 1055ف مباشر: هات

 adeen.oweis@sicobahrain.comnبريد إلكتروني: 
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