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SICO REPORTS NET PROFIT OF BD 2.9 MILLION FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2017 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 13 November 2017: SICO BSC (c), licensed by the 

Central Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, today reported a significant 

increase in net profits to BD 2.9 million for the nine month period ended 30 September 

2017. This compares with a restated profit of BD 886 thousand for the corresponding 

period last year. The restatement to the 2016 figures was warranted due to the 

adoption of IFRS 9 accounting standard and the impact of this restatement amounted 

to BD 949 thousand for the nine month period ended 30 September 2016. Steady 

growth across business lines and strict control over expenditures allowed the bank to 

recover from a difficult and volatile year. Total income for the period ended 30 

September 2017 increased 59 per cent to BD 7.9 million compared with BD 4.9 million 

for the corresponding period in 2016, fueled by growth in fees, brokerage revenues 

and interest income. Meanwhile, basic earnings per share increased to 7.02 Bahraini fils 

versus 2.15 Bahraini fils for the corresponding period last year.  

 



 

 

 

SICO posted a BD 811 thousand net profit for the third quarter of 2017, a 9 per cent 

decrease from the restated net profit of BD 894 thousand reported during the same 

period last year. Higher revenues across almost all business lines resulted in a 23 per 

cent increase in total income to BD 2.6 million from BD 2.1 million in the third quarter 

of 2016. Total operating expenses, which include staff overheads, general 

administration and other costs, increased to BD 1.5 million for the period compared 

with BD 1.3 million for the third quarter of 2016. Basic earnings per share decreased to 

1.97 Bahraini fils compared with 2.17 fils for the third quarter of 2016. 

Chairman of the Board, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “Leveraging our 

market leading position in the Kingdom of Bahrain, SICO continues to grow its business 

region-wide and recover from a very challenging 2016.  Despite continued market 

volatility and weak performance felt across all GCC markets, most of our business lines 

remain on a growth trajectory, increasing their respective contributions to our overall 

performance. Revenue growth remains healthy signaling strong end of year results to 

come.” 

As at 30 September 2017, total balance sheet footings stood at BD 155.8 million 

compared with BD 147.1 million at the end of 2016. Assets under management 

increased by a healthy 21% to BD 479.41 million (US$ 1.3 billion) from BD 395.9 million 

(US$ 1.1 billion) at the end of the previous year. Assets under custody with the Bank’s 

wholly-owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS) grew by 12% from BD 1.9 

billion (US$ 5.2bn) as at December 2016 to BD 2.2 billion (US$ 5.8bn). SICO continued to 

maintain a strong capital base, ending the period with a shareholders’ equity of 

BD 59.25 million (end-2016: BD 58.08 million), and a very strong consolidated capital 

adequacy ratio of 46 per cent.  

Chief Executive Officer, Ms. Najla Al Shirawi said: “The majority of GCC markets, with 

the exception of Dubai, ended lower in a rather volatile third quarter, with the Doha 

market being the worst performer, falling 8 per cent from the previous quarter. Market 

turnover in some key markets such as Saudi and Dubai continued to be weak but the 

region benefited from the price of Brent Crude increasing by 20 per cent quarter on 

quarter, with a late spike in September following tensions in the Kurdish region.” 



 

 

 

She added: “As for developments within SICO, Q3 was the first full quarter of business 

for our new MENA-wide online brokerage service, sicolive, which has revolutionised our 

product mix. This real time online platform combines brokerage, cash management and 

custody services, along with access to SICO’s research unique market insight  .Our 

experienced analysts  cover over 90 per cent of major GCC-listed companies, making the 

platform an important avenue for growth going forward as our clients across the 

region become used to the empowerment it offers them.” 

Ms. Al Shirawi pointed towards the contributions SICO is making to two important 

Bahraini developmental initiatives which saw significant progress during the quarter. 

SFS signed an agreement with Bahrain Development Bank (BDB) to provide custody, 

fund administration and registrar services for their new fund, Al Waha Venture Capital 

Fund Company. This specialised small and medium-sized enterprise (SME) fund was 

established in cooperation with the Economic Development Board (EDB). Meanwhile, 

SICO continues to be the sub-investment manager and dedicated market maker for the 

Eskan Bank Realty Income Trust, which offers an attractive target of 6.5 per cent in net 

distributable income payable semi-annually. The REIT, which recently became open to 

expatriates and foreign investors, supports Eskan Bank’s housing development projects 

which are helping provide Bahrainis with high quality subsidised homes. 

“SICO is happy to lend its competitive advantages to the development of the Kingdom 

of Bahrain’s SME sector and housing infrastructure through such initiatives, which also 

help spur business activity and attract international investment to the country,” Ms. Al 

Shirawi added. 

- `Ends    - 
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Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications 

Securities & Investment Company (SICO) 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: nadeen.oweis@sicobahrain.com 

 

 



 

 

 

 
 

 السيدة نجالء محمد الشيراوي   الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة                         

 

    

 9102 مليون دينار بحريني أرباح سيكو لألشهر التسعة األولى من  سنة 9.2

، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي سيكو ش.م.ب.)م(أعلنت اليوم  :9102نوفمبر  01 –المنامة، مملكة البحرين 

 أشهردينار بحريني خالل فترة التسعة  مليون 9.2ي أرباحها، والتي بلغت كبنك جملة تقليدي، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في صاف

 888لك مقارنًة بقيمة األرباح المعّدلة خالل الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت ،  وذ9302سبتمبر  03األولى المنتهية في 

بما االرباح  عدلتحيث IFRS-9   للمعيار المحاسبي  اعتماد البنك بعدو ذلك  9308لسنة لقد تم تعديل األرقام ألف دينار بحريني، 

 . 9308سبتمبر  03في فترة التسعة أشهر المنتهية ل ألف دينار بحريني 242 قيمتة

إلى النمو المطرد الذي شهدته جميع قطاعات األعمال في البنك، فضاًل عن اتباع سياسة صارمة  ارتفاع األرباح ويعود الفضل في 

ل األسواق. كما شهد إجمالي الدخ سادتتقلبات التي التحديات وبال حافل لتقنين النفقات، وهو ما ساهم في تعافي أعمال البنك بعد عام

دينار  مليون 4.2مليون دينار بحريني مقابل  2.2% ليصل إلى 92غت نسبته ارتفاًعا بل 9302سبتمبر  03عن الفترة المنتهية في 

الرسوم وإيرادات الوساطة وعائدات الفوائد. وفي الوقت ذاته، الدخل من ، وذلك بسبب نمو 9308 سنةبحريني عن الفترة نفسها من 

 فلًسا عن الفترة نفسها من العام الماضي.  9.09مقابل  س بحريني فل 2.39بلغت ربحية السهم 

 

 

 

 



 

 

 

% عن 2ألف دينار بحريني، أي بانخفاض نسبته  800بلغت  9302 سنةهذا وقد سجلت سيكو أرباًحا صافية عن الربع الثالث من 

بحريني. كما أثمرت زيادة إيرادات معظم  ألف دينار 824، والتي بلغت 9308 سنة قيمة األرباح المعّدلة خالل الفترة ذاتها من

يون مل 9.0حريني، مقارنًة بمبلغ دينار ب يونمل 9.8% ليصل إلى 90خل بنسبة قطاعات األعمال بالبنك عن ارتفاع إجمالي الد

مصاريف . أما إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين وال9308 سنةدينار بحريني عن فترة الربع الثالث من 

 0.0، وذلك مقابل 9302الربع الثالث من سنة دينار بحريني خالل  مليون 0.9اإلدارية العامة والتكاليف األخرى، فقد ارتفع إلى 

 9302 سنةالعام السابق. كذلك انخفضت ربحية السهم خالل فترة الربع الثالث من  الفترة نفسها من  دينار بحريني عن من مليون

 .9308 سنة فلًسا عن الفترة نفسها من 9.02مقابل فلًسا  0.22لتبلغ 

هذه النتائج صرح رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة قائاًل: "بفضل مكانتها الرائدة في السوق  وتعليًقا على

خالل العام  من األزمات المالية التي شهدتها  األسواق لصعيد اإلقليمي، وذلك بعد تعافيالبحرينية، تواصل سيكو النمو بقوة على ا

وضعف األداء في أسواق الخليج، فقد حافظت معظم قطاعات األعمال في البنك على  تقلبات.  وعلى الرغم من استمرار9308

ا، وهو ما يبشر . وما زالت إيرادات البنك تحقق نمًوا إيجابيً لسيكو مسار النمو  المطرد وزيادة مساهماتها في تعزيز األداء الكلي

 في نهاية العام الجاري." جيدةبنتائج مالية 

 042.0، مقارنًة بمبلغ 9302سبتمبر  03دينار بحريني كما في  مليون 099.8وبلغت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 

دينار مليون  422.40لى % لتصل إ90. كما نمت األصول تحت اإلدارة بنسبة 9308 سنةمليون دينار بحريني كما في نهاية 

دوالر أمريكي( كما في نهاية العام السابق.  مليار 0.0ماليين دينار بحريني ) 029.2دوالر أمريكي(، مقابل  مليار 0.0) بحريني

% 09ت بنسبة أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للبنك فقد نم

دوالر  مليار 9.9ليار دينار بجريني )م 0.2دوالر أمريكي( مقارنًة بما مجموعه  رمليا 9.8دينار بحريني ) مليار 9.9لتصل إلى 

 92.99. واستمر ت سيكو في المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية، إذ بلغت حقوق المساهمين 9308أمريكي( كما في ديسمبر  

مليون دينار بحريني كما في نهاية  98.38مقارنًة بما مجموعه  9302فترة التسعة األشهر من العام مليون دينار بحريني في نهاية 

 %. 46، فضاًل عن نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية جًدا بلغت  السنة السابقة

ومن جهتها قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "سجلت معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي،  

سوق الدوحة  تراجعتالتقلبات التي شهدتها هذه الفترة، إذ ب متأثرةباستثناء دبي، تراجًعا في نهاية فترة الربع الثالث من العام الجاري 

. كما ظلت حركة التداول ضعيفة في بعض األسواق الرئيسية مثل المملكة العربية 9302بع السابق من العام % عن الر8 بنسبة

باألخص األرتفاع % عن الربع السابق، 93خام بنسبة السعودية ودبي، ومع ذلك فقد استفادت المنطقة من ارتفاع أسعار نفط برنت ال

 وترات التي مرت بها المنطقة الكردية."الت و الذي تلىشهر سبتمبر  الحاد في السعر في

وأضافت السيدة نجالء الشيراوي قائلة: "وفيما يتعلق بأبرز تطورات األعمال داخل سيكو، فقد كان الربع الثالث من العام الجاري هو 

سط وشمال إفريقيا، أول ربع كامل يشهد تشغيل خدمة "سيكو اليف" الجديدة لتوفير خدمات التداول اإللكتروني ألسواق الشرق األو

بين خدمات  و الفورية  هذه المنصة اآلمنة تجمعمنتجاتنا وخدماتنا. حيث  حزمةت في إحداث نقلة نوعية مميزة في موالتي ساه

االستفادة من التقارير واألبحاث التي تصدرها سيكو والتي تقدم تحليال  ، إلى جانب إمكانية الوساطة وإدارة النقد وحفظ األصول 

بالمائة من  23التحليل المالي من ذوي الكفاءة العالية بتغطية أكثر من   ورؤية ثاقبة عن أسواق المنطقة. ويقوم نخبة من خبراء



 

 ئنامن خالل تمكين عمال كأحد روافد النمويف" وهو ما يعزز من أهمية "سيكو ال أنشطة كبرى الشركات المدرجة في أسواق الخليج،

 بمنتهى السالسة والمرونة." دارة استثماراتهممن إ

ن شهدتا م المبادرات التنموية في المملكة واللتيهذا وقد أشارت السيدة نجالء الشيراوي إلى إسهامات سيكو البارزة في اثنتين من أه

. إذ وّقعت شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية اتفاقية مع بنك البحرين 9302تطوًرا ملحوًظا خالل الربع الثالث من العام 

للتنمية من أجل توفير خدمات الحفظ واإلدارة والتسجيل لصندوق الواحة فينتشر كابيتال الجديد التابع للبنك. وقد تأسس هذا الصندوق 

مع مجلس التنمية االقتصادية. وفي الوقت ذاته تواصل سيكو المتخصص في تعزيز  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون 

، والذي يستهدف تحقيق صافي دخل العقارية دورها الفعال كمدير لالستثمار الفرعي وصانع للسوق لصندوق عهدة بنك اإلسكان

في الصندوق  % مستحق الدفع على نحو نصف سنوي. كما تم مؤخًرا فتح باب التداول8.9سنوي مجٍز قابل للتوزيع قدره 

المشاريع التنموية الخاصة ببنك اإلسكان صندوق عهدة االستثمار العقاري للمستثمرين األجانب المقيمين وغير المقيمين، حيث يدعم 

 والرامية إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين البحرينيين.

 تطور قطاعرنا توظيف موارد سيكو ومزاياها التنافسية من أجل وفي هذا السياق قالت السيدة نجالء الشيراوي: "إن من دواعي سرو

في المملكة من خالل هذه المبادرات الفريدة من نوعها،  تنمية البنى التحتية و المشاريع السكنية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و

 قتصاد الوطني ككل."وهو ما يسهم تنشيط حركة األعمال وجذب االستثمارات األجنبية، فضاًل عن دفع عجلة اال

 -انتهى  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :لمزيد من المعلومات

 ندين عويس، مدير العالقات العامة
 شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو(

 +(220) 0290 9302هاتف مباشر: 
 adeen.oweis@sicobahrain.comnبريد إلكتروني: 
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