
 

 

 

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

SICO REPORTS BD 2.5 MILLION SIX MONTH NET PROFIT  

Bank posts Q2 net profit of BD 1.07 million  

Manama, Kingdom of Bahrain – 30 July 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), announced today that its net profit for the first half of 2018 increased by 19% to BD 2.5 

million from BD 2.1 million for the corresponding period of last year. Total operating income grew 

by 19% to BD 6 million from BD 5.1 million a year earlier. Total operating expenses, including staff 

overheads, general administration and other expenses, increased to BD 3.2 million from BD 2.8 

million. Earnings per share increased to Bahraini fils 6.74 compared to 5.06 fils for the first half of 

2017.  Total comprehensive income for the first half of 2018 was BD 2.7 million; representing an 

increase of 8% from the comprehensive income of BD 2.5 million achieved in the corresponding 

period last year.  

Commenting on the results, Chairman of the Board, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “I 

am pleased to announce that the bank posted strong financial results for the first six months of 



 

 

2018.  SICO’s business lines enjoyed an active and successful first half, with highlights including a 

continuing upward trend in assets under management, with brokerage and investment banking 

maintaining their dominant market position, and the proprietary book posting a strong performance. 

SICO continues to demonstrate its ability to seize market opportunities and inspire investor 

confidence, positioning the Bank to finish 2018 on a strong note.”  

 For the second quarter, SICO posted a BD 1.07 million net profit, a 39 per cent increase from BD 

769 thousand during the same period of last year on the back of higher revenues across all 

business lines. The bank reported a 21 per cent increase in total operating income, from BD 2.3 

million to BD 2.8 million , while total operating expenses, including staff overheads, general administration 

and other costs, increased from BD 1.4 million to BD 1.6 million.. Earnings per share, increased from 1.87 

Bahraini fils to 2.89 fils for the second quarter of 2018. 

As of 30 June 2018, the balance sheet stood at BD 137.5 million compared with BD 131.3 million 

at the end of 2017. Assets under management have grown significantly to BD 681.97 million (US$ 

1.8 billion) from BD 465.4 million (US$ 1.2 billion), representing 47% growth in comparison to the 

2017 year-end balance. Assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary, SICO 

Funds Services Company (SFS) grew from BD 2.2 billion (US$ 5.7 bn) as at 31 December 2017 

to BD 2.3 billion (US$ 6.1 bn). 

 SICO continued to maintain a comfortable capital base, well above regulatory requirements, 

ending the period with a shareholders’ equity of BD 54.6 million (end-2017: BD 59.8 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 half of 2018. Dividends’ 

amounting to BD 1.93 million were also distributed.  Accordingly, the consolidated capital adequacy 

ratio stood at 57.92%. 



 

 

Putting SICO’s financial results into context, Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi said: 

“GCC government revenues and GDP received a boost over the past six months from strong oil 

prices, with Brent Crude rising nearly 19% in the first half of the year; we expect to see higher 

earnings in some key sectors. GCC market performances continued to diverge during the period, 

with Saudi Arabia and Kuwait markets strengthening due to their inclusion on MSCI and FTSE, 

while Dubai and Oman have posted disappointing performance as investors reallocate their 

positions within the GCC.” 

Ms. Al Shirawi continued: “Asset Management maintained its robust growth trend with all SICO 

funds performing strongly against their respective benchmarks and peers. SICO maintained its 

position as the number one broker and leading Market Maker on the Bahrain bourse, handling 

more than 7,314 transactions involving 773 million shares worth a total value more than BD 145 

million. This translates to a market share in excess of 56%. 

In addition, the Bahrain Liquidity Fund, for which SICO is the Fund Manager, continued to meet its 

objectives of increasing the liquidity and depth of the Bahrain Bourse, whereby the market’s total 

traded value jumped c.19% YoY to BHD 128mn in 1H18 with BLF contributing 28% of the traded 

value.   

During the period, SICO was appointed lead manager and underwriter for an initial public offering 

by APM terminals, the exclusive operator of Khalifa Bin Salman Port, which is a multi-purpose 

facility for domestic cargo and cruise traffic, and a trans-shipment hub for the growing Gulf shipping 

market. The IPO, which is expected in the 4
th
 Quarter 2018, will list 20% of the company’s shares 

on the Bahrain Bourse.” 

- Ends    - 

 



 

 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.8 
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. 
 

 

Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 
Head of Corporate Communications 
SICO BSC (c) 
Direct Tel: (+973) 1751 5017 
Email: noweis@sicobank.com 
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 السيدة نجالء محمد الشيراوي        لشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة               ا                                         

 5102من العام مليون دينار بحريني صافي أرباح سيكو عن فترة النصف األول  5.2

 8.12مليون دينار بحريني عن فترة الربع الثاني من العام  1..1ك يسجل صافي أرباح بقيمة نالب 

أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول  :5102يوليو  30  –املنامة, مملكة البحرين  

املرخصة من مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي(، عن ارتفاع صافي أرباحها والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية )و 

مليون دينار بحريني عن الفترة  8.1مليون دينار بحريني، وذلك مقابل  8.2% لتصل إلى 11بنسبة  8.12لفترة النصف األول من العام 

ماليين دينار بحريني  2.1ماليين دينار بحريني مقابل  6إلى % ليصل 11ذاتها من العام املاض ي. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 

إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات املوظفين واملصاريف اإلدارية  تخالل الفترة نفسها من العام املاض ي. في حين ارتفع

بحريني في النصف األول من العام املاض ي. مليون دينار  8.2ماليين دينار بحريني مقابل  3.8صل إلى تلالعامة واملصاريف األخرى، 

و أرتفع اجمالي الدخل الشامل خالل  .8.11فلًسا في النصف األول من العام  6..2فلًسا مقابل  6.16كذلك بلغت ربحية السهم 
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ني عن الفترة مليون دينار بحري 8.2وذلك مقابل مليون دينار بحريني  8.1% ليصل الى مبلغ 2بنسبة   8.12النصف األول من العام 

 ذاتها من العام املاض ي.

: "يسرني أن أعلن أن البنك قد 
ً

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

 شهدت جميع قطاعات األعمال  حيث.  8.12حقق أداًء مالًيا جيًدا لفترة الستة أشهر األولى من العام 
ً
 نشاطا

ً
 و نتائجا

ً
إيجابية مطردا

الوساطة  أعمال قطاعات نجاح، و  املدارةخالل النصف األول من العام، وكان من أبرز اإلنجازات استمرار نمو حجم األصول 

حفظة االستثمار التاععة مل الى جانب األداء القوي على مركزها الريادي في السوق، في املحافظة والخدمات املصرفية االستثمارية

ثقة املستثمرين، مما يؤهلها  تنميةغتنام أفضل الفرص و ال  األقليمية نك. وتواصل سيكو توظيف خبراتها الواسعة بأسواق املالللب

."خالل النصف الثاني من العام املزيد من التقدم والتمّيز لتحقيق   

ألف  161مبلغ  مليون دينار بحريني مقابل  1..1% ليصل إلى 31وخالل فترة الربع الثاني من العام، ارتفع صافي أرباح سيكو  بنسبة   

. كما ارتفع الدخل التشغيلي  دينار بحريني خالل الفترة نفسها من العام املاض ي، وذلك نتيجة الرتفاع عائدات جميع قطاعات األعمال

في حين  .8.11مليون دينار بحريني خالل الربع الثاني من العام  8.3مليون دينار بحريني مقابل  8.2%، إذ بلغ 81للبنك بنسبة 

صل إلى تإجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات املوظفين واملصاريف اإلدارية العامة واملصاريف األخرى، ل تارتفع

كذلك ارتفعت ربحية السهم خالل فترة الربع  من العام املاض ي.  الربع الثانيار بحريني في مليون دين 1.6دينار بحريني مقابل  يون مل1.6

 .فلس 8.21فلس لتصل إلى  1.21من  8.12ثاني من العام ال

 بمبلغ 8.12يونيو  .3ماليين دينار بحريني كما في  131.2األرصدة اإلجمالية في امليزانية العمومية  سجلتو 
ً
مليون دينار  131.3، مقارنة

ا بنسبة  املدارة . وحققت األصول 8.11بحريني كما في نهاية العام 
ً
مليار  1.2) دينار بحرينيمليون  621.11% لتصل إلى 61نمًوا ملحوظ
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أما قيمة األصول املحتفظ بها مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية السنة املاضية. 1.8مليون دينار بحريني ) 662.6(، مقابل دوالر أمريكي

مليار دينار بحريني  8.3لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التاععة واململوكة بالكامل للبنك فقد نمت لتصل إلى 

 بما مجموعه مليارات دوالر أمريكي( مق6.1)
ً
 .8.11ديسمبر  31مليارات دوالر أمريكي( كما في  2.1مليار دينار بحريني ) 8.8ارنة

وواصل البنك املحافظة على قاعدة رأسمالية جيدة تفوق املتطلبات التنظيمية، إذ بلغ مجموع حقوق املساهمين كما في نهاية الفترة  

. ويعود انخفاض قاعدة رأس املال عن نهاية ديسمبر 8.11في نهاية العام  بحريني مليون دينار  21.2مقابل مليون دينار بحريني  26.6

ماليين دينار بحريني خالل  2.1% من أجمالي األسهم املسجلة والصادرة بقيمة .1إلى قيام سيكو عشراء أسهم خزينة بما نسبته  8.11

مليون دينار بحريني.  وعليه، فقد  1.13ى املساهمين بقيمة . كذلك قام البنك بتوزيع أرباح نقدية عل8.12النصف األول من العام 

 %.21.18حافظ البنك على نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية بلغت 

ومن جانبها قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: " ازداد الناتج املحلي اإلجمالي لحكومات دول مجلس التعاون 

أسعار النفط ، إذ زاد سعر نفط برنت الخام  ارتفاع ، وذلك على ضوءعلى مدار الستة أشهر املاضية  االخليجي وانتعشت إيراداته

وقد  ائدات ععض من القطاعات الرئيسية% خالل النصف األول من العام. ومن هنا فإننا نتوقع أن نشهد ارتفاًعا في ع11بنسبة 

اململكة العربية السعودية ودولة الكويت بفضل  أسواق كل من تفاوت أداء أسواق األسهم الخليجية خالل هذه الفترة، إذ تعزز أداء 

لألسواق الناشئة، في حين سجلت كل من سوق دبي وسوق ُعمان أداًء ضعيًفا نتيجة  MSCIومؤشر  FTSEانضمامهما لكل من مؤشر 

 املستثمرين داخل منطقة دول الخليج."إلعادة تخصيص وتوزيع أنشطة 

مقارنة وأضافت السيدة نجالء الشيراوي قائلة: "واصل قطاع إدارة األصول نموه اإليجابي، إذ حققت جميع صناديق سيكو أداًء قوًيا 

ها الوسيط األول . كما حافظت سيكو على مكانتها الرائدة باعتبار املشابهة في األسواق باملؤشرات القياسية و صناديق األستثمار 
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مليون سهم تصل قيمتها اإلجمالية  113صفقة تشمل  1316وصانع السوق األبرز في بورصة البحرين، حيث قامت بإجراء أكثر من 

 %."26مليون دينار بحريني، أي بما يشكل حصة في السوق تربو على  162إلى أكثر من 

 حجم تنشيط و زيادةالسيولة و  تحسينسيكو ، تحقيق أهدافه في  ةتدير وعالوة على ذلك، واصل صندوق البحرين للسيولة، الذي 

% تقريًبا عن الفترة نفسها من العام املاض ي، 11التداول في بورصة البحرين، حيث ارتفع إجمالي القيمة املتداولة في السوق بنسبة 

% من 82ندوق البحرين للسيولة بنسبة ، وساهم ص8.12مليون دينار بحريني في النصف األول من العام  182ليصل اإلجمالي إلى 

 .  التداول الكلي

وخالل الفترة املذكورة، تم تعيين سيكو مديًرا لإلصدار والضامن الرئيس ي لعملية طرح االكتتاب العام األولي لشركة إي بي إم 

رائدة تركز على الخدمات املتعددة تيرمينالز البحرين، الشركة املشغلة مليناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين، والتي تعد شركة 

ألنشطة تشغيل املوانئ وحركة الشحن والنقل بين املوانئ في هذه السوق املتنامية في منطقة الخليج العربي. ومن املتوقع أن ُيطرح 

 البحرين. % من أسهم الشركة في بورصة.8، والذي سيتم بموجبه إدراج 8.12االكتتاب العام األولي في الربع األخير من العام 

 -انتهى  -

 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية، وتصل  

ين املركزي مليار دوالر امريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحر  1.2قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

شرف على شركتين تاععتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو 
ُ
، وهي دار وساطة للوساطة املالية كبنك جملة تقليدي، كما ت

مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ 

 األوراق املالية.
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وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع عسجل حافل  

باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول املالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة 

عة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت والخدمات املصرفية االستثمارية وصنا

 باملائة من األسهم الرئيسية في املنطقة. .1مدروسة عن أكثر من 

 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1112ومنذ تأسيسها في العام  

وتمض ي سيكو قدًما في مسيرتها نحو املزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية املؤسسات. 

 عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها 
ً

قوي، فضال

 موظف متميز. ..1البشري الذي يتألف من نحو 
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