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SICO REPORTS BD 1.42 MILLION NET PROFIT FOR FIRST QUARTER 2018 

Manama, Kingdom of Bahrain –  9 May 2018: SICO BSC (c), a leading regional 

asset manager, brokerage, and investment bank ( licensed as a conventional 

wholesale bank by the CBB ), announced today that its net profit for the first 

quarter of 2018 increased  by 8 % to BD 1.42 million from BD 1.32 million for the 

corresponding period of last year.  With higher revenues being generated by all 

business lines, operating income grew by 16 % to BD 3.20 million from BD 2.70 

million a year earlier. Total operating expenses, which include staff overheads, 

general administration and other expenses, increased to BD 1.78 million from BD 

1.43 million. Earnings per share increased to Bahraini fils 3.85 compared to  3.19 

fils for the first quarter of 2017. 

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

bin Khalifa Al Khalifa, said: “SICO has shown continued good performance in the 



 

 

first quarter of the year, reflecting clients’ confidence in the Bank to deliver results. 

Our core business lines posted significant growth in revenues and increased their 

respective contributions to the performance. SICO continues to utilise its market 

insight and regional knowledge to seek business expansion opportunities   in high-

growth markets in line with its strategic plans and we look forward to another 

successful year.”   

 

The results reflect an increase in net investment income, which closed the period 

at BD 1.42 million (1Q17: BD 1.22 million). Brokerage and other income stood at 

BD 716 thousand (1Q17: BD 541 thousand), net fee income reached at BD 828 

thousand (1Q17: BD 718 thousand), and interest income marginally grown to  BD 

440 thousand (1Q17: BD 424 thousand).  

As of  31 March 2018, total balance sheet stood at BD 126.9 million compared to 

BD 131.3 million at the end of 2017. Assets under management have grown 

significantly to BD 658.28 million (US$ 1.75 billion) from BD 465.37 million (US$ 

1.23 billion), representing 41.5% growth in comparison to 2017 year-end balance. . 

Assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary SICO Funds 

Services Company (SFS) grew to BD 2.27 billion (US$ 6.02 billion) from BD 2.15 

billion (US$ 5.70 billion) as of December 2017. 

SICO continued maintaining a comfortable capital base well above regulatory 

requirements , ending the period with a shareholders’ equity of BD 53.43 million ( 

December 2017: BD 59.76 million). The lower capital base compared to December 

2017 is primarily due to SICO acquiring back 10% of its shares as treasury stock , 

amounting to BD 5.9 million, during the first quarter of 2018 . Dividends’ amounting 



 

 

to BD 1.93 million were also distributed during the first quarter of 2018.   

Accordingly the consolidated capital adequacy ratio stood at 54.85%.  

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

Al Shirawi, noted: “Despite a mixed performance across the GCC markets and low 

turnover, SICO’s business lines enjoyed an active first quarter. The Bank 

reinforced its leading position in Asset Management with Assets Under 

Management “AUM” continuing to grow quarter on quarter, reflecting clients’ 

enduring trust in SICO’s ability to outperform in different and complex market 

conditions. Brokerage and Investment Banking maintained their leading market 

dominance, with brokerage arranging and executing significant transactions in the 

first quarter, and Investment Banking  winning new private and public mandates 

which we expect to close later in the year. SICO continues to expand its client 

base for market making services with Bank ABC appointing SICO as the 

designated market maker with respect to Bank ABC’s ordinary shares listed on the 

Bahrain Bourse. This market making arrangement aims to inject more market 

liquidity, thereby assisting any shareholders who want to buy or sell Bank ABC 

shares to do so. 

 

She added: “During this period, SICO rolled out its new name and brand identity, 

which reflect both our heritage and our new reality as a progressive, forward-

thinking organisation. We are confident that SICO’s new corporate identity will 

amplify and broaden our appeal in the marketplace, which will support the Bank’s 

future growth as we expand to offer a wider client base a progressive suite of 

products and services that cater to their specific and evolving investment needs.”  

- Ends    - 



 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more 
than USD 1.2bn in assets under management (AUM). Today SICO operates under 
a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and also oversees 
two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO 
Financial Brokerage and a specialised regional custody house, SICO Fund 
Services Company (SFS). 
  
Headquartered in the Kingdom of Bahrain with a growing regional and 
international presence, SICO has a well-established track record as a trusted 
regional bank offering a comprehensive suite of financial solutions, including asset 
management, brokerage, investment banking, and market making, backed by a 
robust and experienced research team that provides regional insight and analysis 
of more than 90 percent of the region’s major equities. 
  
Since inception in 1995, SICO has consistently outperformed the market and 
developed a solid base of institutional clients. Going forward, the bank’s continued 
growth will be guided by its commitments to strong corporate governance and 
developing trusting relationships with its clients. The bank will also continue to 
invest in its information technology capabilities and the human capital of its 100 
exceptional employees. 
 

Media Contact: 
Ms. Nadeen Oweis 
Head of Corporate Communications 
SICO 
Direct Tel: (+973) 1751 5017 
Email: noweis@sicobank.com 
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 السيدة نجالء الشيراوي  الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 الرئيس التنفيذي

 8102مليون دينار بحريني صافي أرباح سيكو عن فترة الربع األول من العام  1.42

أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة  :8102مايو 9  -المنامة، مملكة البحرين 

األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية )والمرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، 

وذلك  مليون دينار بحريني، 1.42إلى % 8بنسبة  8102عن ارتفاع صافي أرباحها لفترة الربع األول من العام 

جميع قطاعات من مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي.  كما ارتفعت العائدات  8..0مقابل 

 8.2ماليين دينار بحريني مقابل  8..% ليصل إلى 01ساهم في نمو الدخل التشغيلي بنسبة  ممااألعمال لدى البنك، 

إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل  تماضي. في حين ارتفعمليون دينار بحريني خالل الفترة نفسها من العام ال

مليون دينار بحريني مقابل  1.78إلى  لتصل نفقات الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرى، 

 01..فلًسا مقابل     23.. مليون دينار بحريني في الربع األول من العام الماضي. كذلك بلغت ربحية السهم ...0

 .8102فلًسا في الثالثة أشهر األولى من العام 

سيكو أداًء سجلت  " قائاًل:  رئيس مجلس إدارة سيكو  وتعليًقا على هذه النتائج صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

كما سجلت ما يعكس ثقة عمالئنا في قدرة البنك على تحقيق أفضل النتائج. مخالل الربع األول من هذا العام،  جيدا

. معدل اسهام كل منها في ربحية البنكنمًوا ملحوًظا في العائدات لترتفع بذلك نتائجا ايجابية و  جميع قطاعات األعمال 



 

 )م(سيكو ش.م.ب. 

 1331ص.ب. 

 مبنى بي إم بي، املنطقة الدبلوماسية

 املنامة، مملكة البحرين

 

 مرخصة من مصرف البحرين املركزي 

 كبنك جملة تقليدي

 

sicobank.com 

في  الفرص التوسعيةسيكو توظيف خبراتها الواسعة بأسواق المال اإلقليمية من أجل اغتنام تواصل " وأضاف قائال 

التقدم من  المزيدمع أهدافها االستراتيجية، كما نتطلع إلى  يتوافقوذلك بما  األسواق ذات معدالت النمو المرتفعة،

 ."  خالل العام والتمّيز

مليون دينار بحريني في نهاية الفترة  8..0زيادة في صافي الدخل من االستثمار، والذي بلغ الجيدة وتعكس النتائج 

. أما الدخل من الوساطة والمصادر األخرى فقد 8102خالل الربع األول من العام  مليون دينار بحريني 0.88 مقابل

ألف دينار بحريني خالل الفترة نفسها  3.0مقارنًة بمبلغ ألف دينار بحريني  201إلى  لتصلارتفاعا ملحوظا سجلت 

في الربع  لف دينار بحرينيأ 202مقابل ألف دينار بحريني  282صافي الدخل من الرسوم بلغ ، كما من السنة السابقة

ألف دينار بحريني  .8.ألف دينار بحريني مقارنًة بمبلغ  1..لى إيرادات الفوائد إ ت، وارتفع8102األول من 

 .8102خالل فترة الثالثة أشهر األولى من 

مارس  0.مليون دينار بحريني كما في  126.9 مبلغ هذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 

المدارة نموا ملحوظا . ونمت األصول 8102مليون دينار بحريني كما في نهاية العام  ..0.0، مقارنًة بمبلغ 8102

مليون  2..13.مليار دوالر أمريكي(، مقابل  0.23) دينار بحرينيمليون  132.82لتصل إلى  % 0.3.بنسبة 

دوالر أمريكي( كما في نهاية السنة الماضية. أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة مليار  .0.8دينار بحريني )

دينار بحريني  مليار 8.82نك فقد نمت لتصل إلى سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للب

مليارات دوالر أمريكي(  3.21) بحريني مليار دينار  8.03مليارات دوالر أمريكي( مقارنًة بما مجموعه  1.18)

 .8102كما في نهاية العام 

 ....3حقوق المساهمين كما في نهاية الفترة بلغ مجموع  وواصل البنك المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية، إذ 

، ويعود هذا االنخفاض في المقام 8102في نهاية  مليون دينار بحريني 31.21 مقابل مبلغ مليون دينار بحريني 

مليون  3.1بقيمة الصادرة المسجلة ومن أجمالي األسهم  %01 بما نسبتهشراء أسهم خزينة بقيام البنك ألول إلى ا

 1.93. كذلك قام البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 8102خالل الربع األول من العام  دينار بحريني

كما حافظ البنك على نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية جًدا بلغت  األول من السنة. مليون دينار بحريني خالل الربع 

3..23%. 

األسهم أسواق  أداء  تفاوت"على الرغم من  ومن جانبها قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو:

المزيد من النمو األيجابي في  قطاعات األعمال لدى سيكو قد حققتجميع ، إال أن خالل الربع األول من السنة الخليجية

أصولها تحت اإلدارة مقارنًة القوي في نمو الوقد عززت سيكو تفوقها في قطاع إدارة األصول، واستمر .  داءاأل
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مما يعكس ثقة عمالئنا المتزايدة بقدرتنا على تحقيق أداء ثابت و التكيف مع اوضاع  ةالسنة السابقعند نهاية بمستواها  

، حيث من جهة أخرى، واصلت قطاعات الوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية ريادته للسوق السوق الصعبة. و

، كما فاز قسم الخدمات 8102المهمة خالل الربع األول من الصفقات تنفيذ العديد من ادارة و  نجح قسم الوساطة في

وواصلت سيكو  .العام  مها خالل المتوقع اتما خاصة وعامة جديدة، والتي من بتفويضاتالمصرفية االستثمارية 

بتعيين سيكو كصانع سوق  ABCجهودها الحثيثة لتوسيع قاعدة عمالئها الخاصة بخدمات صناعة السوق، إذ قام بنك 

العادية المدرجة في بورصة البحرين، ومن شأن هذه اآللية أن تسهم في ضخ  ABCرسمي فيما يخص أسهم بنك 

كلما رغبوا في  .ABCالمزيد من السيولة السوقية بما يساعد أي من المساهمين الراغبين في شراء أو بيع أسهم بنك 

 "ذلك لتواجد فرص شراء يومية بالسوق

والتي تعكس ، الجديدة، أطلقت سيكو هويتها المؤسسية 8102وأضافت قائلة: وخالل فترة الربع األول من العام 

. ونحن على يقين أن المستقبليةالريادة و الرؤية الواعد كمؤسسة متطورة تنفرد بسمات  هاالمشّرف وحاضرا هتاريخ

الهوية المؤسسية الجديدة سوف تساهم في توسيع نطاق حضورنا في السوق وترسخه، وهو ما سيدعم النمو المستقبلي 

نك وسعيه للتوسع وتوفير مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي االحتياجات االستثمارية للب

 المتنامية لعمالئنا."

 -انتهى  -

 

 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية  
مليار دوالر امريكي. وتعمل سيكو اليوم  0.8االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

ُتشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما 
بالكامل، إحداهما هي سيكو اإلمارات، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات 

 الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية.
 
ي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وه 

حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول 
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مهر الخبراء يوفر والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أ
 بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. 11رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة 0113ومنذ تأسيسها في العام  

من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ 
توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو  بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضاًل عن سعيها الدائم إلى

 موظف متميز. 011االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 ندين عويس
 مدير العالقات العامة

 سيكو
 +(359) 0570 7105هاتف مباشر: 

noweis@sicobank.com 
 

 


