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Manama, Kingdom of Bahrain – 14  May  2019 SICO BSC (c), licensed 

as a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”, 

announced today its consolidated results for the first quarter ended 31 

March 2019. SICO’s consolidated net profit for the first quarter increased 

31% to BD 1.9 million compared with BD 1.4 million for the corresponding 

period in 2018.  Net operating income grew 40% to BD 4.5 million from 

BD 3.2 million achieved in the same quarter of 2018 reflecting strong 

growth in the top line performance.  Total operating expenses, including 

staff overheads, general administration and other expenses, increased 

14% to BD 1.9 million from BD 1.6 million for the same period last year. 

First quarter 2019 earnings per share (EPS) were 5.03 Bahraini fils 

compared to 3.85 Bahraini fils in the same period last year. Total 

comprehensive income grew 26% to BD 1.9 million from BD 1.5 million 

in the first quarter of 2018. 

 

Commenting on SICO’s performance for the quarter, Chairman of 

the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “SICO 

delivered an encouraging financial performance for the first quarter of the 

year with our various business line delivering growth and contributing 

positively to our bottom-line. SICO continues to demonstrate its ability to 

seize market opportunities and inspire investor confidence, starting 2019 

on a strong path to build on our track record of success and value 

creation.” 

 

 

Growth during the quarter was primarily driven by higher investment 

income, which increased 76% to BD 2.5 million in the first quarter of 2019 

from BD 1.4 million in the same period last year. SICO’s performance 

was further supported by strong results from its assets management 

division, with total assets under management (AUMs) growing 11% to 

BD 775.2 million (US$ 2.1 billion) from BD 699.1 million (US$ 1.9 billion) 

at year-end 2018. Fee based income increased 15% to BD 954 thousand 

in the first quarter of 2019 versus BD 828 thousand  in the same period 

last year. 

 

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

Funds Services Company (SFS) grew by 6% from BD 2.3 billion (US$ 

6.2 billion) at the end of 2018 to BD 2.5 billion (US$ 6.5 billion) at 31 

March 2019. 

 

 

 

SICO’s total balance sheet footings stood at BD 138.8 million as at 31 March 2019, increasing by 3% from the 

BD 135.3 million at the end of 2018. Meanwhile, SICO’s total shareholders’ equity amounted to BD 54.5 million, 
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net of BD 3.1 million cash dividends for FY 2018 distributed during the first quarter of 2019, versus BD 55.7 

million at year-end 2018.  SICO’s consolidated capital adequacy ratio stood at a healthy 54.92% as at 31 

March 2019. 

 

 Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi reported: “The early months of 2019 saw us continue to 

operate against a backdrop of global uncertainty and rich valuations across major markets. Nevertheless, 

confidence in SICO’s insights and investment approach remained resolute, exemplified by our growing AUM 

base and higher returns from proprietary portfolios. We were particularly successful in capturing the growing 

appetite for regional debt products, which in-turn helped offset slower equity markets activity and pullback on 

sell-side businesses. Meanwhile, we continued to leverage our success as market maker on the Bahrain 

Bourse and liquidity providers on the DFM and ADX, with the division’s income delivering a strong performance 

and a growing share of our total operating income.” 

 

-Ends- 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 2.1 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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Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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  2019 عام في الربع األول من سيكو أرباحصافي مليون دينار بحريني   1.9

 
 

 
 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 
 السيدة نجالء محمد الشيراوي

 الرئيس التنفيذي

 

 

. أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، 2019 مايو 14 –لمنامة، مملكة البحرين ا
من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، عن نتائجها الموحدة المرخصة 

صافي األرباح أرتفعت . وقد 2019مارس  31األول من العام المنتهي في للربع 
من عام  األولدينار بحريني في الربع مليون  1.9 لتصل الى %31بنسبة  الموحدة
تفع و أر  نفس الفترة من العام الماضي.لدينار بحريني مليون  1.4مقارنة مع  2019

مليون دينار بحريني في الربع  4.5ليصل إلى  %40بنسبة صافي الدخل التشغيلي 
ام عالنفس الفترة من مليون دينار بحريني في  3.2مقارنة مع  2019من عام  األول
ة من ناحي. و العائدات نموويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج القوية إلى  2018
النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين والمصاريف  إجمالي ارتفعتأخرى، 

دينار مليون  1.9 لتصل الى %14بنسبة  اإلدارية العامة والمصاريف األخرى،
لنفس  مليون دينار بحريني 1.6 مقارنة مع، 2019من عام  األولبحريني في الربع 

 5.03 في الربع األول من العام . وبلغت ربحية السهم الواحدالفترة من العام الماضي 
وبلغ إجمالي الدخل الشامل . لنفس الفترة من العام الماضي ا  فلس 3.85مقارنة مع  ا  فلس

دينار بحريني، بارتفاع بنسبة  مليون 1.9ما قيمته  2019في الربع األول من عام 
 .2018دينار بحريني في الربع األول من عام  مليون 1.5مقارنة مع  26%
 

العام، صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل  األول من وتعليًقا على أداء سيكو خالل ربع
سجلت سيكو أداء  جيدا  خالل الربع األول " خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال:

األيجابية قطاعات األعمال المختلفة في تحقيق النمو والمساهمة   مع نجاح، اممن الع
 نام تها الواسعة بأسواق المال األقليمية ألغتاتواصل سيكو توظيف خبر. في ربحية البنك

يشكل بداية  2019ان أدائنا في بداية عام  ،ثقة المستثمرين تعزيزالفرص و أفضل 
 " .و مساهمينا وخلق القيمة لعمالئناالنجاح الذي حققناة  ةقوية لمواصل

 
 لذيا من األنشطة االستثماريةويعكس النمو المتحقق خالل ربع العام زيادة في الدخل 

مليون   1.4 مقارنة مع  مليون دينار بحريني 2.5 ليصل الى  %76نسبة ارتفع ب
. ويعود الفضل أيضا  في أداء سيكو إلى لنفس الفترة من العام الماضيدينار بحريني 

النتائج القوية التي حققها قسم إدارة األصول، مع نمو إجمالي األصول تحت اإلدارة 
مليار دوالر أمريكي(  2.1مليون دينار بحريني ) 775.2 لتصل الى  %11بنسبة 

نهاية عام  مليار دوالر أمريكي( في 1.9)مليون دينار بحريني  699.1من مقارنة مع 
دينار بحريني ألف   954 ليصل إلى %15بنسبة  الرسوم. وارتفع الدخل من 2018

دينار بحريني في نفس الفترة من  ألف 828مقابل  2019في الربع األول من عام 
    .العام الماضي

 
أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة 

 6.2مليار دينار بحريني ) 2.3من  %6بنسبة والمملوكة بالكامل للبنك فقد شهدت نموا  
مليار  6.5مليار دينار بحريني ) 2.5 إلى 2018مليار دوالر أمريكي( كما في ديسمبر 

 .2019مارس  31كما في دوالر أمريكي( 
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بزيادة أي ، 2019مارس  31مليون دينار بحريني كما في  138.8هذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 
مليون دينار   54.5المساهمين حقوق إجمالي توبلغ. 2018 نهاية عام مليون دينار بحريني كما في  135.3مقارنة مع  3%

تم توزيعها خالل الربع األول من عام  2018للعام المالي  دينار مليون 3.1ة توزيع أرباح نقدية بقيمبعد و ذلك بحريني 
 موحدال مالال كفاية رأسمرتفعة من  نسبة ب وتتمتع سيكو ، 2018مليون دينار بحريني في نهاية عام  55.7مقابل ،2019
  .2019مارس  31كما في  %54.92 بلغت 

 
 في الشهور األولى من عامنشاطها سيكو  واصلت: "لقد السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكوقالت من جهتها و

مالئنا بمنهج ع ثقةاال أن . السوق ارتفاع التقييمات في فضال عن العالمي، اليقين بشأن االقتصاد عدم مناخ يسوده ظل في  2019
دات ئالعا ارتفعتونموا   األصول تحت اإلدارة  حيث شهدت ظل ثابتا ،  قسيكو االستثماري و القدرة على قراءة توجهات السو

في  نداتسوق السالطلب المتزايد على . لقد نجحنا على وجه التحديد في االستفادة من األستثمارية التابعة للبنكمن المحفظة 
دة في الوقت الحالي االستفا ونواصل. السيولةوتراجع  نشاط سوق األسهم تباطؤالمنطقة، والتي ساعدت بدورها على تعويض 

يادة زمن نجاحنا كصناع للسوق في بورصة البحرين ومزودي سيولة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألسواق المالية، مع 
 وإسهامه بنصيب أكبر في إجمالي الدخل التشغيلي."  دخل جيد وأداء عال  على تحقيق نشاط صناعة السوق  قدرة
 

 

 -انتهى  -

 
 عن سيكونبذة 
 

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 البحرين  2.1قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

دي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي المركزي كبنك جملة تقلي
دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال 

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

بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة  والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق
، دأبت سيكو على 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

ا في مسيرتها ن و حتحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدم 
المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر 

موظف  100الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
 متميز.
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