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Manama, Kingdom of Bahrain – 04 March  2019 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 full-year consolidated net profit of BD 3.7 million in 

2018, up 12% compared to the BD 3.3 million recorded in 2017. SICO’s 

total comprehensive income remained unchanged in 2018 at BD 3.8 

million. Net profit growth for the year was driven by higher revenues and 

improved operational performance across all of SICO’s business lines. 

Net operating income was up 16% to BD 10.7 million in 2018 compared 

to the BD 9.3 million recorded in 2017, while total operating expenses 

recorded BD 6.7 million in 2018, up 14% over 2017 figure of BD 5.8 

million. SICO’s earnings per share (EPS) for 2018 was 10.01 Bahraini 

fils compared to 8.01 Bahraini fils in the previous year.  

 

 

On a quarterly basis, SICO’s consolidated net profit stood at BD 441 

thousand in the fourth quarter of 2018, 8% higher than the BD 409 

thousand reported in the same quarter last year. Total comprehensive 

income in 4Q18 was BD 369 thousand, down 28% versus the BD 512 

thousand in 4Q17. Net profit growth was driven by a 25% increase in net 

operating income to BD 2.4 million in 4Q18 versus the BD 1.9 million 

recorded in 4Q17. Meanwhile, operating expenses, including staff 

overheads, general administration and other expenses, posted BD 1.9 

million in 4Q18, up 22% over the BD 1.5 million in the corresponding 

period in 2017 fourth quarter EPS was 1.19 Bahraini fils compared to 

0.99 Bahraini fils in 4Q17  

 

SICO’s total balance sheet footings as at 31 December 2018 were BD 

135.3 million, up 3% compared to the BD 131.3 million reported as at 31 

December 2017. SICO maintained a strong financial position with a 

robust capital base, reporting total shareholders’ equity as at 31 

December 2018 of BD 55.7 million (2017: BD 59.8 million), of which 

retained earnings accounted for BD 9.6 million (2017: BD 8.0 million). 

Consolidated capital adequacy ratio stood at 63.97% at the close of 2018 

compared to 59.1% at year-end 2017. It is worth noting that the lower 

capital base as at 31 December 2018 compared to year-end 2017 follows 

SICO’s acquisition of 10% of its shares as treasury stock (BD 5.9 million) 

during the year.  
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On the assets side of the balance sheet, SICO’s investments at fair value through profit and loss were BD 23.6 

million as at 31 December 2018 compared to BD 29.5 million at year-end 2017.Investments at fair value 

through other comprehensive income and Investments at amortized cost were BD 6.2 million and BD 10 million 

respectively as at 31 December 2018 which are largely the same at year-end 2017. 

 

SICO’s Board of Directors has recommended a cash dividend of 8% of the share capital, equivalent to 8 

Bahraini fils per share subject to the approval of the Central bank of Bahrain and the General Assembly. 

 

Commenting on SICO’s performance for the year, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa 

Al Khalifa said: “SICO continued to deliver a strong performance despite the region-wide fiscal and monetary 

challenges that we experienced throughout 2018. At the core of our success is a forward-looking strategy that 

allows us to grow our core business and capture new opportunities across all our business lines.”  
 

Total assets under management (AUM) grew by 50% y-o-y to around BD 700 million (US$ 1.9 billion) up from 

BD 465 million (US$ 1.2 billion) at year end 2017, with all of SICO’s funds topping the league tables and 

distributing dividends during 2018. Assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary, SICO 

Funds Services Company (SFS) grew by 8.4% from BD 2.2 billion (US$ 5.7 billion) in 2017 to BD 2.3 billion 

(US$ 6.2 billion) as at December 2018. 

 

SICO’s investment banking division also delivered a solid performance, successfully executing the BD 11.9 

million APM Terminals IPO, the highlight of public market transactions in the Kingdom in 2018. SICO was lead 

manager, underwriter, market maker and participating broker for the transaction which was met with strong 

demand from local and regional institutions and retail investors alike, resulting in an oversubscribed offer with 

funded applications totaling 6.8X the institutional offer size and 2.2X the retail tranche.  

 

Putting SICO’s growth strategy into context, Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi said: “Our 

ability to grow AUMs, execute landmark transactions and maintain a leading market position for two decades 

is thanks to SICO’s investment approach, market reach and institutional capacity. SICO’s accurate gauge of 

market trends has allowed our flagship equity and fixed income funds to continue to outperform their respective 

indices and deliver strong returns despite the prevailing volatility. Meanwhile, our brokerage and investment 

banking arms have taken the lead on one of Bahrain’s most significant IPO’s in a decade, highlighting investors’ 

confidence in our expertise, skillset and ability to identify and execute rewarding investment transactions. On 

a regional level, SICO’s success as market maker on the Bahrain Bourse saw it become the first non-UAE 

entity to be accredited as liquidity providers on the DFM and ADX.”   

 
“As we head into 2019, we expect continued market volatility and economic challenges with key regional 

themes to include flows ahead of MSCI & FTSE inclusion, increased government spending driven by 

expansionary budgets, and oil prices movements and their correlation to fiscal deficits. Nonetheless, we are 

true believers that challenges also present opportunities and are confident in our institution’s ability to 

consistently capture and turn them into new growth avenues,” she concluded.  

 

 

-Ends- 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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  2018لعام  موحدة أرباح صافيمليون دينار بحريني  3.7  عن سيكو تعلن

 
 

 
 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 
 السيدة نجالء محمد الشيراوي

 الرئيس التنفيذي

 

 

 البنك ،(م) ب.م.ش سيكو اليوم أعلنت. 2019 مارس 4 – البحرين مملكة لمنامة،ا

 االستثمارية المصرفية والخدمات والوساطة األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي
 أرباح صافيعن  ،(تقليدي جملة كبنك المركزي البحرين مصرف من والمرخص)

 بارتفاع ،2018 الماليةللسنة  بحريني دينار مليون 3.7  بلغت بالكامل للعام موحدة

ولم يشهد إجمالي الدخل . 2017 عام في بحريني دينار مليون 3.3مقارنة مع  12%

 في الفضل ويعودمليون دينار بحريني.  3.8عند وبقي   2018الشامل تغييراً في عام 

 ميعج في التشغيلي األداء وتحسن العائدات، ارتفاع إلى للعام األرباح صافي نمو

 إلى ليصل %16 بنسبة التشغيلي الدخل صافي ارتفع كما. سيكو لدى األعمال قطاعات

 في بحريني دينار مليون 9.3 مع مقارنة 2018 عام في بحريني دينار مليون 10.7

 ،2018 عام في بحريني دينار مليون 6.7 التشغيلية النفقات إجمالي وبلغ. 2017 عام

 دينار مليون 5.8 بلغت والتي 2017 عام في المحققة األرقام مع مقارنة %14 بزيادة

ً  10.01 الواحد السهم ربحية بلغت كما. بحريني ً  8.01 مع مقارنة 2018 لعام فلسا  فلسا

 . الماضي العام في
 
 

 صافي بلغ حيث. 2018 من عام  الرابع للربع الموحدة نتائجها عن سيكو أعلنت وقد

 من الرابع الربع في بحريني دينار ألف 441 سنوي ربع أساس على الموحدة األرباح

 العام من الفترة نفسل بحريني دينار ألف 409 عن %8 بنسبة بارتفاع ،2018 عام

ألف  369فقد بلغ  2018أما إجمالي الدخل الشامل في الربع الرابع من عام . الماضي

ألف دينار بحريني في الربع الرابع  512مقارنة مع  %28دينار بحريني، بانخفاض 

 الدخل صافي في %25 بنسبة زيادة إلى األرباح صافي نمو ويرجع. 2017من عام 

 مقارنة 2018 عام من الرابع الربع في بحريني دينار مليون 2.4 إلى ليصل التشغيلي

 بلغت أخرى، ناحية من. 2017 عام من الرابع الربع في بحريني دينار مليون 1.9 مع

 مةالعا اإلدارية والمصاريف الموظفين نفقات تشمل والتي التشغيلية، النفقات

 ،2018 عام من الرابع الربع في بحريني دينار مليون 1.9 األخرى، والمصاريف

 وبلغت. 2017 عام من الفترة نفسل  بحريني دينار مليون 1.5 عن %22 بنسبة بارتفاع

 الرابع الربع في ا  فلس 0.99 مع مقارنة الرابع الربع في ا  فلس 1.19 الواحد السهم ربحية

 . 2017 عام من
 

مليون دينار بحريني  135.3هذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 

مليون دينار بحريني كما  131.3مقارنة مع  %3، بزيادة 2018ديسمبر  31كما في 

سيكو الحفاظ على مركز مالي جيد مع قاعدة رأسمالية . وواصلت 2017ديسمبر  31في 

 2018ديسمبر  31مليون دينار بحريني كما في   55.7قوية، إذ بلغت حقوق المساهمين

، منها أرباح مستبقاة بقيمة 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام  .859مقارنة مع 

. وبلغت نسبة 2017لعام مليون دينار بحريني  8مليون دينار بحريني مقارنة مع   9.6

في نهاية  %59.1مقارنة مع   2018في نهاية  %63.97الكفاية الرأسمالية الموحدة 

 2018ديسمبر  31. وتجدر اإلشارة إلى أن انخفاض حقوق المساهمين كما في 2017

من  %10يرجع إلى قيام سيكو بشراء أسهم خزينة بما نسبته  2017مقارنة بنهاية عام 

مليون دينار بحريني( خالل عام  5.9المسجلة و الصادرة بقيمة ) أجمالي األسهم
2018. 
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 مليون 23.6 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات بلغت العمومية، الميزانية في الموجودات صعيد وعلى
 القيمةب االستثمارات وبلغت. الماضية السنة نهاية في بحريني دينار مليون 29.5 مقابل 2018 ديسمبر 31 في كما بحريني دينار
 دينار مليون 10 المطفأة بالتكلفة واالستثمارات بحريني دينار مليون 6.2ى أخر مصادر من الشامل الدخل خالل من العادلة
 أرباح بتوزيع سيكو إدارة مجلس أوصى وقد. 2017 نهاية في للمبالغ المحققة مماثل وهو ،2018 ديسمبر 31 في كما بحريني
و الجمعية  المركزي البحرين مصرف لموافقةذلك  ويخضع المال رأس من %8 يعادل ما وهو الواحد، للسهم فلسا   8 بقيمة

 .العمومية للبنك
 

 مرت "إست قائال: صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو أداء سيكو خالل العام، وتعليقًا على 

الفضل في هذا  . يعود2018خالل عام التحديات المالية والنقدية التي واجهتها المنطقة  جيد على الرغم من أداءفي تحقيق  سيكو 
السانحة  التي تتيح لنا تنمية أعمالنا الرئيسية واالستفادة من الفرصالتي تتميز بها سيكو و  المستقبليةة رؤيالريادة و الالنجاح إلى 

 لنا." الجديدة عبر جميع قطاعات أعما
 

مليون دينار بحريني  700ما يقارب على أساس سنوي لتصل إلى  %50من ناحية أخرى، ارتفعت األصول تحت اإلدارة بنسبة 

 أداء ، مع تفوق2017مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  1.2مليون دينار بحريني ) 465مليار دوالر أمريكي( مقابل  1.9)

  ثماريةعن جميع صناديق سيكو األست توزيع أرباح، مع في المنطقةاألخرى   الصناديق على أداء األستثمارية جميع صناديق سيكو

قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة  كذلك نمت. 2018خالل عام 

مقارنةً بما  2018في نهاية  مليار دوالر أمريكي(  6.2مليار دينار بحريني ) 2.3لتصل إلى   %8.4 بنسبة  لسيكو بالكامل 
 . 2017مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية سنة  5.7مليار دينار بحريني ) 2.2مجموعه 

 

مليون دينار  11.9 كما حقق قسم الخدمات المصرفية االستثمارية في سيكو أداء  قويا ، حيث نجح في تنفيذ عملية اكتتاب بقيمة

. وقد قامت سيكو 2018عام خالل السوق برز التطورات على صعيد أو هي تعد من بحريني لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين 

إقباال كبيرا  سواء من جانب المؤسسات المحلية  الذي شهد لإلكتتاببمهام مدير ومتعهد تغطية االكتتاب وصانع السوق والوسيط 
لفئة  ضعفا   2.2لفئة المؤسسات و  ضعفا   6.8مما أسفر عن تغطية  اإلكتتاب بـ  ،ري التجزئة على حد سواءواإلقليمية أو مستثم

 األفراد.
 

ى تحقيق النمو : "إن قدرتنا علوتعليقاً على استراتيجية النمو في سيكو، قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو

في األصول تحت اإلدارة، وتنفيذ صفقات مجزية، والحفاظ على مركزنا الريادي في األسواق على مدى عقدين إنما يرجع إلى 
النهج االستثماري الذي تتبعه سيكو، وقدرتها على الوصول لألسواق، وإمكانياتها المؤسسية الواسعة. إن قدرة سيكو على قراءة 

وصناديق أدوات الدخل الثابت مواصلة التفوق على المؤشرات ذات لصناديق سيكو لألسهم هات السوق بدقة بالغة قد أتاح توج
الصلة، وتحقيق عائدات قوية بالرغم من التقلبات التي تسود األسواق. وعلى جانب آخر، نجح فريق الوساطة والخدمات المصرفية 

من أهم عمليات االكتتاب في البحرين خالل عقد كامل، مما يؤكد ثقة المستثمرين في خبراتنا االستثمارية في سيكو في قيادة واحدة 
على تحديد وتنفيذ معامالت استثمارية مجزية. وعلى المستوى اإلقليمي، فإن نجاح وقدرتنا الواسعة، ومهاراتنا المتخصصة، 

سوق ل صانع السوق ير إماراتية تحصل على ترخيص سيكو كصانع للسوق لبورصة البحرين قد أتاح لها أن تكون أول جهة غ
 دبي المالي وسوق أبوظبي لألسواق المالية." 
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، بينما سنشهد بعض التطورات 2019واختتمت قائلة: "نتوقع استمرار حالة التقلبات في األسواق والتحديات االقتصادية خالل عام 

تانلي مؤشر مورجان سفي  لإلدراجاستعداد ا ة في بعض أسواق األسهم المتوقعالرأسمالية اإلقليمية الهامة التي تشمل التدفقات 

(، فضال عن زيادة اإلنفاق الحكومي FTSEمؤشر الفايننشيال تايمز لألوراق المالية )فوتسي()و( MSCIكابيتال إنترناشيونال )

مل ز المالي. وبالرغم من ذلك، فإننا نؤمن بأن التحديات تحنتيجة للتوسع في الميزانيات، وتحركات أسعار النفط وارتباطها بالعج
 ة." نمو جديد مصادرقدرتنا على اقتناص الفرص المجزية وتحويلها إلى  فيدائما  في طياتها فرصا  جديدة، ونحن على ثقة 

 

 

 -انتهى  -
 

 
 

 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 البحرين  1.9قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي المركزي كبنك جملة تقليدي، كما 

دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال 
ا ل ها، 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 
ي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قو

، دأبت سيكو على 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
ا في مسيرتها نحو  تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدم 

د من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر المزي
موظف  100الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 متميز.
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