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SICO Reports Nine Months 2018 Results 

SICO records a 13% increase in total operating income to BD 8.3 million for the nine months 2018 

period as compared to the same period in 2017 with growth being driven across all business lines; 

net profit improves 13% to BD 3.3 million during the period 
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Manama, Kingdom of Bahrain – 7 November 2018 SICO BSC (c), a 

leading regional asset manager, broker and investment bank (licensed 

as a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain 

“CBB”), announced today its consolidated results for the nine months 

ended 30 September 2018, reporting a 13% increase in total operating 

income to BD 8.3 million as compared to the same period in 2017. 

SICO’s net profit for the nine months period came in at BD 3.3 million, 

up 13% compared to the nine months period ended 30 September 

2017.   

On a quarterly basis, SICO recorded a net profit of BD 769 thousand in 

the third quarter of 2018. Total net operating income was BD 2.3 million 

for the quarter ended 30 September 2018 as compared to BD 2.2 

million for the same period last year. Earnings per share increased from 

1.97 Bahraini fils to 2.08 fils for the third quarter of 2018  

Commenting on SICO’s results for the period, Chairman of the 

Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “Across our 

business lines, SICO has consistently demonstrated its ability to turn 

market opportunities into avenues for growth, delivering a solid set of 

results for the first nine months of the year. SICO continued to 

command a leading position as the investment bank and brokerage 

house of choice in the Kingdom, and our AUM growth trajectory is 

testament to investor confidence in our institution’s ability to generate 

risk-adjusted returns.” 

Putting SICO’s financial performance into context, Chief Executive 

Officer Ms. Najla Al Shirawi said: “SICO’s results year to date reflect 

our bank’s ability to deliver returns in excess of market volatility and 

operational headwinds. Despite the divergent performance of regional 

markets, SICO’s prudent investment approach has seen us grow 

investment income from proprietary portfolios and extract higher value 

from a growing AUM base. Meanwhile our position as the number one 

broker and a leading investment bank sees us recording strong growth 

in brokerage and other income. SICO’s exemplary performance 

continues to be duly recognized having won a string of awards during 
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2018 that position the bank at the leading edge of our industry.”  
 

During the nine months 2018 period, GCC markets have witnessed mixed and volatile performances with 

Saudi Arabia (KSA), Kuwait and Qatar benefiting from strong investor appetite while Dubai and Oman 

bearing the brunt of portfolio reallocations within the GCC. Investors have begun taking positons in Saudi 

Arabia in anticipation of strong passive fund flows related to the Kingdom’s inclusion in the MSCI and 

FTSE emerging market indices in 2019, as well as Kuwait’s complete addition to the latter by December 

2018. This has seen both markets sustain growth momentums and provided local investors in KSA with the 

opportunity to book profits and practice stock picking.   

“Against this operational backdrop, SICO successfully grew its assets under management to BD 699.5 

million (US$ 1.9 billion) up from BD 465.3 million (US$ 1.2 billion) at year end 2017, representing a robust 

50% growth with all our funds distributing dividends during the period including the Eskan REIT,” Ms. Al 

Shirawi said. “SICO also maintained its position as the number one broker and market maker in Bahrain 

during the nine months period, while our investment banking division continues to make headlines having 

recently been mandated as the lead manager and underwriter for the IPO of APM Terminals Bahrain, the 

exclusive port operator of Bahrain’s only commercial port.”  

As of 30 September 2018, SICO’s securities brokerage division had executed a total of 4,028 transactions or 

39% of total market executions on the Bahrain Bourse. Total traded volume during the nine months period 

stood at c.244 million shares with a value of BD 54.7 million or a 37% market share. 

“Replicating our home market successes across the region is part and parcel of SICO’s growth strategy, and 

the quarter just ended saw us deliver on this strategy having been recently accredited as a market maker 

and liquidity provider on the Dubai Financial Market (DFM). The admission comes on the heels of our earlier 

registration as first non-UAE based market maker for the Abu Dhabi Exchange (ADX), with both mandates 

solidifying our position as a leading financial solutions provider in the region,” said Ms. Al Shirawi.  

SICO’s recurring revenues, which comprises fees and commissions based income across its lines of 

business including asset management, brokerage and investment banking as well as other income, recorded 

BD 4.5 million in the first nine months of 2018, up by 20% as compared to the previous year. This constitutes 

49% of total income for the period. Meanwhile, SICO net investment income, other interest income and 

rental income from investment properties recorded BD 4.7 million for the nine months 2018 period, up by 

12% compared to the same period last year. 

Total operating expenses, including staff overheads, general administration and other expenses, recorded 

BD 4.8 million for the nine months ended 30 September 2018 as compared to BD 4.3 million in the same 

period of 2017. On a quarterly basis, operating expenses were BD 1.6 million in the third quarter of 2018 as 

compared to BD 1.5 million in the same quarter last year. SICO’s net profit for the 2018 nine months period 

of BD 3.3 million yields an earnings per share of 8.82 Bahraini fils compared to 7.02 Bahraini fils for the 

same period in 2017.  
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SICO’s other comprehensive income recorded BD 149 thousand in the first nine months of 2018 compared 

to BD 434 thousand in the comparable period last year. Consequently, SICO total comprehensive income 

which includes net profit recorded BD 3.4 million in the nine months 2018 period as compared to BD 3.3 

million for the same period in 2017.  

As of 30 September 2018, SICO’s total assets amounted to BD 143.3 million compared to BD 131.3 million 

as of 31 December 2017. Meanwhile, assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary, SICO 

Fund Services Company (SFS), grew from BD 2.2 billion (US$ 5.7 billion) as of 31 December 2017 to BD 2.3 

billion (US$ 6.2 billion) as of 30 September 2018. SICO continued to maintain a comfortable capital base 

well-above regulatory requirements, with total shareholder’s equity standing at BD 55.3 million as of 30 

September 2018 compared to BD 59.8 million at 31 December 2017, yielding a consolidated capital 

adequacy ratio of 61.3%. It is worth noting that the lower capital base at the close of the nine months period 

compared to year end 2017 follows SICO’s acquisition of 10% of its shares as treasury stock (BD 5.9 million) 

during 2018. The bank also distributed dividends for the year 2017 amounting to BD 1.9 million. 

In 2018, SICO was named ‘Best Investment Bank in Bahrain’ at the World Finance Awards and ‘Most 

Innovative Investment Bank’ at the International Finance Awards. SICO was also recognized as ‘Best 

Investment Management Firm - Bahrain’ at the World Finance Investment Management Awards 2018. 

Commenting on market outlook and SICO’s projected full-year performance, Ms Shirawi said: “We 

remain optimistic on GCC markets particularly with Brent crude on an upward trajectory having recorded a 

24% increase year-to-date, and with lower than expected deficits and an upward revision in IMF growth 

estimates across the region. Management, however, is cognizant that near-term volatility requires prudent 

stock picking and a focus on maintaining the health and diversity of both equity and debt portfolios. We will 

also continue to solidify our leadership in the brokerage and market making space while actively growing our 

position in new markets and asset classes. I look forward to reporting on a solid set of results for the full year 

in line with our targets and that further build on our track record of delivering value to all our stakeholders.”       

-Ends- 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.9 bn 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. 
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 8302 سبتمبر 03لمنتهية في ا رشهأالتسعة فترة سيكو تعلن عن نتائج 

 

المنتهية رأشهفي فترة التسعة بحريني مليون دينار  2.1إلى  ليصل  % في إجمالي الدخل التشغيلي01بنسبة  ارتفاعا  سجلت سيكو 

صافي  ارتفاع أعمالها، و قطاعاتفي جميع   المستمرنمو المع  8107مقارنة بنفس الفترة من عام   8102سبتمبر  11في 

 .مليون دينار بحريني خالل الفترة 3.3إلى  ليصل %01األرباح بنسبة 

 

 
 
 

 
 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 
 السيدة نجالء محمد الشيراوي

التنفيذيالرئيس   

أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، البنك . 8302نوفمبر  7 –المنامة، مملكة البحرين 

اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية 

الموحدة  اعن نتائجه )والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،

% في 01زيادة بنسبة  لة، مسج8102سبتمبر  11المنتهية في  رأشهلفترة التسعة 

نفس الفترة من ب مقارنةمليون دينار بحريني  2.1إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 

مليون دينار  3.3  رأشهصافي أرباح سيكو لفترة التسعة  ت. وقد بلغ8107عام 

سبتمبر  11المنتهية في  رأشه% مقارنة بفترة التسعة 01بنسبة  مرتفعأبحريني، 

8107. 

 767 تبلغ  8102 الربع الثالث من عام عن أرباحأ صافية وكانت سيكو قد سجلت 

مليون دينار بحريني  8.1الدخل التشغيلي  صافي . وبلغ إجماليألف دينار بحريني

دينار بحريني  مليون 8.8 مقابل 8102سبتمبر  11في  ةالمنتهي الثالث للسنة للربع

فلس  2.08فلس إلى  1.97ارتفعت  ربحية السهم من ولنفس الفترة من العام السابق. 

 . 8102للربع الثالث من عام 

صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس ، وتعليًقا على هذه النتائج

أعمالها قدرة عالية على  قطاعاتلقد أظهرت سيكو عبر جميع : "قائال إدارة سيكو 

االستفادة من الفرص التي توفرها األسواق وتحويلها إلى مسارات للربح، محققة نتائج 

ر األولى من العام. وقد واصلت سيكو تعزيز مكانتها كبنك أشهلفترة التسعة  جيدة

األصول المدارة حجم  مفضلة في المملكة. والشك أن نمو الوساطة ال داراستثماري، و

على تحقيق عائدات معدلة  المؤسساتيةهو خير دليل على ثقة المستثمرين في قدراتنا 

 وفق المخاطر." 

ومن جانبها، علقت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي على األداء المالي 

على السنوية التي حققتها سيكو حتى اآلن تعكس قدرة البنك إن النتائج سيكو قائلة: "ل

التشغيلية. إن المنهج االستثماري  تحدياتتحقيق عائدات بالرغم من تقلبات السوق وال

 عوائدمحفظتنا، وتحقيق لالحذر الذي تتبناه سيكو قد ساهم في نمو الدخل االستثماري 

األصول المدارة. كما أن مركزنا الراسخ باعتبارنا الوسيط النمو في حجم  من أعلى 

اري الرائد قد عزز من قدرتنا على تحقيق نمو قوي في أعمال األول والبنك االستثم

. إن هذا األداء القوي قد ظهر جليا  من خالل فوزنا واإليرادات األخرىالوساطة 

والتي كان من شأنها  من شأنهاكان التي و 8102بالعديد من الجوائز خالل عام 

   ترسيخ مكانة البنك في الطليعة."  
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مع  ومتباينا  ، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء  متذبذبا  8102سبتمبر  11المنتهية في رأشهالتسعة وخالل فترة 

استفادة المملكة العربية السعودية والكويت وقطر من عناصر االستثمار القوي،  بينما تحملت دبي وُعمان الضغوط المتولدة من 

. وبدأ المستثمرون في اتخاذ مراكز في السعودية ترقبا  الخليجعادة تخصيص وتوزيع أنشطة المستثمرين داخل منطقة دول إ

، فضال عن 8107لألسواق الناشئة في عام  FTSEومؤشر  MSCIلتدفقات مالية قوية تتعلق بانضمام المملكة إلى مؤشر 

قوة نمو دافعة في  وقد ساهمت هذه التطورات في خلق. 8102في ديسمبر  FTSEإلى مؤشر  انضمامها الكويت استكمال

 المجزية.  نتقاء األسهمرباح وااأل لجنيالسوقين، وأتاح الفرصة للمستثمرين المحليين في المملكة العربية السعودية 

مليار  1.9مليون دينار بحريني ) 699.5التشغيلي، نجحت سيكو في زيادة أصولها المدارة لتصل إلى  الوضع"في ظل هذا 

، بما يمثل نموا  8107مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  1.2مليون دينار بحريني ) 465.3 دوالر أمريكي( مقارنة مع

عهدة بنك خالل الفترة بما في ذلك صندوق  األستثماريةوزيع أرباح عن جميع صناديق سيكو مع ت %51بنسبة  ملحوظا  

على مركزها الراسخ باعتبارها الوسيط أيضا  ،" كما ذكرت السيدة نجالء الشيراوي، مضيفة: " حافظت سيكو العقارية اإلسكان

تحقيق النجاحات،  الخدمات المصرفية االستثمارية، بينما واصل قسم رأشهوصانع السوق األول في البحرين خالل فترة التسعة 

الرئيسي لعملية طرح االكتتاب العام األول لشركة أي بي إم تيرمينالز  اختيار سيكو لتكون مدير اإلصدار والضامنوكان آخرها 

 لة للميناء التجاري الوحيد في البحرين."البحرين، الشركة المشغ  

% من إجمالي عمليات السوق في 17معاملة أو  8182، نفذ قسم الوساطة في سيكو إجمالي 8102سبتمبر  11وكما في 

مليون دينار بحريني أو  54.7مليون سهم بقيمة  888نحو  رأشه م التداول خالل فترة التسعة بورصة البحرين. وبلغ إجمالي حج

 % من أسهم السوق. 17ما يمثل 

"إن تكرار النجاحات التي حققناها في السوق المحلية في مختلف أنحاء المنطقة يعد جزءا  من استراتيجية النمو التي تتبناها سيكو، 

من العام دليال واضحا  على نجاح هذه االستراتيجية بعد أن حصلت سيكو على ترخيص صانع السوق  الثالث الربع وقد شهد 

وموفر السيولة من سوق دبي المالي. ويأتي هذا الترخيص في أعقاب تسجيل سيكو في سوق أبوظبي لألوراق المالية كأول صانع 

للحلول المالية في المنطقة،" كما أضافت السيدة نجالء سوق من خارج اإلمارات، األمر الذي عزز من مركزنا كمزود رائد 

 الشيراوي. 

، بما في ذلك إدارة األصول، والوساطة، والخدمات المختلفةنشطة األعموالت في الرسوم والمن دخل من وقد حققت سيكو عائدات 

من عام  األولىرأشهتسعة المليون دينار بحريني في  4.5بقيمة   المصرفية االستثمارية، فضال عن مصادر الدخل األخرى

% من إجمالي الدخل عن الفترة. وفي نفس الوقت، بلغ صافي 87% عن العام الماضي. وهذا يمثل 81بزيادة بنسبة  8102

مليون دينار بحريني لفترة التسعة  4.7 ستثماريةإلمن العقارات ا جاريإلرادات ايإو، الفوائدعائدات سيكو، ول من االستثمار الدخل

 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  08، بزيادة بنسبة 8102من عام  األولىرأشه

إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرى  بلغمن ناحية أخرى، 

نفس الفترة مليون دينار بحريني في  8.1مقابل ، 8102سبتمبر  11المنتهية في  رأشهعن فترة التسعة دينار بحريني  مليون 4.8

في نفس بحريني مليون دينار  1.5مليون دينار بحريني مقابل  1.6النفقات التشغيلية ، بلغت و في الربع الثالث. 8107من عام 

لتحقق   8102من عام  األولىرأشه لفترة التسعة مليون دينار بحريني  3.3الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح سيكو 

 . 8107فلس لنفس الفترة من عام  7.02فلس مقابل  8.82ربحية السهم 
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 8102ر األولى من عام أشهينار بحريني في فترة التسعة ألف د 087بلغ الدخل الشامل من مصادر أخرى باإلضافة إلى ذلك، 

وعليه، بلغ إجمالي الدخل الشامل لسيكو والذي يشتمل على ألف دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي.  818 مقابل

مليون دينار بحريني لنفس الفترة من  3.3مقابل  8102من عام  رأشهمليون دينار بحريني في فترة التسعة  3.4ح اصافي األرب

 . 8107عام 

مليون دينار بحريني كما في  131.3 مقابلمليون دينار بحريني  143.3لغ إجمالي أصول سيكو ، ب8102سبتمبر  11وكما في 

قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة . وشهدت 8107ديسمبر  10

مليار دينار بحريني  8.1إلى  8107ديسمبر  10كما في دوالر أمريكي(  مليار 5.7مليار دينار بحريني ) 8.8 من نموا  بالكامل 

المحافظة على قاعدة رأسمالية جيدة تفوق المتطلبات وواصلت سيكو  .8102سبتمبر  11دوالر أمريكي( كما في  مليار 6.8)

مليون دينار  57.2مقابل  8102سبتمبر  11كما في مليون دينار بحريني  55.1التنظيمية، إذ بلغ مجموع حقوق المساهمين 

انخفاض قاعدة %. وتجدر اإلشارة إلى أن 61.3 بلغت قوية ، محققا  نسبة كفاية رأسمالية موحدة8107ديسمبر  10بحريني في 

إلى قيام سيكو بشراء أسهم خزينة بما  ترجع 8107مقارنة بنهاية عام  8102من عام  رأشهفي نهاية فترة التسعة رأس المال 

كما قامت سيكو . 8102مليون دينار بحريني( خالل عام  5.9)اجمالي األسهم المسجلة و الصادرة بقيمة  من% 01نسبته 

 مليون دينار بحريني.  1.9 بلغتبقيمة  8107 للعامبتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 

بنك استثماري في البحرين"  ، من بينها اختيارها لتكون "أفضل8102من ناحية أخرى، حققت سيكو نجاحات ملموسة خالل عام 

" ضمن جوائز إنترناشيونال فاينانس. كما تم ا  جائزة البنك االستثماري األكثر ابتكارفضال عن " ،ضمن جوائز ورلد فاينانس

اختيار سيكو لتكون "أفضل مؤسسة إلدارة االستثمار في مملكة البحرين" وذلك ضمن جوائز ورلد فاينانس إلدارة االستثمار لعام 

8102 . 

لألسواق وتوقعات أداء سيكو للعام الكامل، قالت السيدة نجالء: "نبقى متفائلين بأداء األسواق  المستقبلية وتعليقا  على رؤيتها

وانخفاض العجز المالي عن ما كان متوقعا ،  ،% حتى تاريخه88الخليجية، خاصة مع ارتفاع سعر نفط برنت الخام بنسبة 

أن التقلبات على المدى القريب تتطلب  إدارة سيكولنقد الدولي تجاه النمو في المنطقة. ولكن تدرك لصندوق ا والنظرة اإليجابية 

مركزنا  ترسيخاألسهم والديون. وسوف نواصل أيضا   تيوتنوع كل من محفظ جودةوالتركيز على  نتقاء األسهمتبني منهج حذر ال

 فئاتوزيادة نشاطنا في تواجدنا في األسواق الجديدة  دؤوبة لتعزيزبذل جهود ، مع السوق ا ةعاالوساطة وصنقطاع الريادي في 

بما يتوافق مع أهدافنا الطموحة،  مستفيدين من سجل  الكامل. وإنني أتطلع إلى تحقيق نتائج راسخة للعام األصول مختلفة من

 . للعمالء و المساهميننجاحاتنا في تحقيق القيمة 

 -انتهى-
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 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل  
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف  0.7قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما ُتشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة 
مارية، وهي شركة إقليمية المالية ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستث

ا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين  متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقر 
اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، 

ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من  بما في
بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  71أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

ق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي ، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفو0775العام 
ا في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن  سيكو قدم 

وير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تط
 موظف متميز. 011يتألف من نحو 
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