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Manama, Kingdom of Bahrain – 4 August 2019 SICO BSC (c), 

licensed as a conventional wholesale bank by the Central Bank of 

Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the second 

quarter and first half ended 30 June 2019. SICO’s consolidated net profit 

for the first six months of 2019 increased 15% to BD 2.9 million compared 

to the BD 2.5 million recorded in the same period of 2018. Net operating 

income grew 26% to BD 7.6 million in the first half of 2019 compared to 

the BD 6.0 million achieved in the corresponding period last year. Total 

operating expenses, including staff overheads, general administration 

and other expenses, recorded BD 3.8 million in the first half of 2019, an 

increase of 17% compared to the BD 3.2 million recorded in the same 

period last year. First half 2019 earnings per share (EPS) were 7.76 

Bahraini fils compared to 6.74 Bahraini fils in the first half of 2018. Total 

comprehensive income grew 13% to BD 3.0 million for the first six 

months of 2019 compared to BD 2.7 million in the first half of 2018.  

 

On a quarterly basis, SICO recorded a consolidated net profit of BD 1.00 

million in the second quarter of 2019, a 5.6% decrease versus the BD 

1.07 million delivered in the same quarter last year. SICO’s net operating 

income for the quarter grew by 11% to BD 3.1 million from the BD 2.8 

million recorded in the comparable quarter of 2018. The bank’s total 

operating expenses stood at BD 1.9 million in the quarter ended 30 June 

2019, a 19% increase over the BD 1.6 million recorded in the same 

quarter last year. Second quarter 2019 EPS were 2.73 Bahraini fils 

compared to 2.89 Bahraini fils in the second quarter of 2018. Total 

comprehensive income for the quarter was BD 1.08 million or a 5% 

decrease versus the BD 1.14 million recorded in the second quarter of 

2018. 

 

Commenting on SICO’s performance for the first half, Chairman of 

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

maintained its position as the number one brokerage house in Bahrain, 

a leading regional market maker and a trusted advisor and partner for its 

clients and investors as they navigate elevated regional uncertainty. The 

results speak for themselves and our market leadership was duly 

recognized with a string of awards year-to-date. We look forward to 

replicating our success across regional markets as SICO works to 

expand its presence and continue to grow shareholder value.” 

  

Growth during the first half of the year was driven by strong net 

investment income, which grew 45% to BD 3.5 million compared to BD 

2.5 million in the first half of 2018. Growth was also supported by higher 

net fee income reaching BD 2.0 million in first half of 2019, a 17% 

increase over the 2018 figure of BD 1.7 million.  
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Higher fee income was driven by an improved performance of the bank’s Asset Management division, with 

total Assets Under Management (AUMs) growing 11% to BD 779.2 million (US$ 2.1 billion) as of 30 June 2019 

from BD 699.1 million (US$ 1.9 billion) at year-end 2018. 

 

Assets under custody with the Bank’s wholly-owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS), stood 

at BD 2.7 billion (US$ 7.1 billion) at 30 June 2019, increasing by 15% from BD 2.3 billion (US$ 6.2 billion) 

posted at the end of 2018. 

 

SICO’s total balance sheet footings recorded BD 151.1 million as at 30 June 2019, increasing by 12% from 

the BD 135.3 million at the end of 2018 and driven largely by higher cash and bank balances. Meanwhile, 

SICO’s total shareholders’ equity amounted to BD 55.6 million at the close of the six-month period, 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 54.32% as at 30 June 2019. 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al Shirawi reported: “In spite of mixed environment for regional markets, 

we reported strong numbers in the fee business delivering double digit growth in assets under management 

along with outperformance of regional benchmarks, which continued to inspire investor confidence allowing us 

to build a strong pipeline for new mandates.  On the brokerage business side, the slowdown in some markets 

was offset by strong flows that came to Saudi and Kuwait markets, which were further buoyed by our research 

division’s growing reputation for on-the-mark recommendations, meeting and exceeding fair value targets for 

SICO Research’s Top-20 Model Portfolio, with our weighted average diversified recommendations 

outperforming the benchmark S&P GCC total return by 7.5% year-to-date.  Investment Banking activities have 

seen increased demand for advisory services, which include valuations, restructuring and private placement. 

Our Market Making and Liquidity Providing business has continued to outperform Bahrain and UAE peers in 

terms of turnover and number of mandates.”  

 

SICO’s continued strong performance saw it awarded Best Investment Bank in Bahrain at the 2019 Euromoney 

Middle East Awards during the second quarter of the year, and earlier in 2019 the bank was named Best Equity 

Research House in Bahrain at the Global Business Outlook Awards. These awards are the latest in a long list 

of accolades that SICO has received over the years for its ability to adapt to challenging market conditions and 

deliver exceptional results. 

 

 

-Ends- 
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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. 
 

 

 

 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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  9102 عام األول من النصففي  سيكو أرباحصافي مليون دينار بحريني  2.9

 
 

 

 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 

 السيدة نجالء محمد الشيراوي
 الرئيس التنفيذي

 

 

 

. أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، 9102 أغسطس 4 –المنامة، مملكة البحرين 

من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، عن نتائجها الموحدة المرخصة 

صافي  ارتفعوقد . 9302يونيو  03األول من العام المنتهي في الثاني والنصف للربع 

مليون  2.9 لتصل الى %01بنسبة  9302للستة شهور األولى من عام  األرباح الموحدة

و . 9302عام نفس الفترة من لدينار بحريني مليون  2.5مقارنة مع دينار بحريني 

مليون دينار بحريني في  7.6ليصل إلى  %26صافي الدخل التشغيلي بنسبة أرتفع 

يني في نفس الفترة من مليون دينار بحر 6.0مقارنة مع  9302األول من عام  النصف

إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات  ارتفعمن ناحية أخرى، و الماضي.عام ال

 لتصل الى %17الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرى، بنسبة 

مليون  3.2 مقارنة مع، 9302األول من عام  النصفمليون دينار بحريني في  3.8

 لنصفا. وبلغت ربحية السهم الواحد في لنفس الفترة من العام الماضي دينار بحريني

وبلغ . 9302عام من  للنصف األول فلساً  6.74فلساً مقارنة مع  7.7.األول من العام 

دينار  مليون 3.0ما قيمته  9302ألول ستة شهور من عام إجمالي الدخل الشامل 

األول  النصفدينار بحريني في  نمليو 2.7مقارنة مع  %13بحريني، بارتفاع بنسبة 

 .9302من عام 

 
دينار بحريني في  مليون 0733بلغ صافي األرباح الموحدة على أساس ربع سنوي  وقد

دينار بحريني  مليون 1.07عن  %5.6بنسبة  بإنخفاض، 9302الثاني من عام  الربع

 %11ي بنسبة الثانارتفع صافي الدخل التشغيلي للربع ونفس الفترة من العام الماضي. ل

مليون دينار بحريني في الربع المماثل  2.8مليون دينار بحريني من  3.1ليصل إلى 

مليون دينار  1.9 ما قيمته لسيكوإجمالي المصروفات التشغيلية  كما بلغ. 9302من عام 

 %19، ما يمثل زيادة بنسبة 9302يونيو  03بحريني في الربع الثاني المنتهي في 

حية وبلغت ربمليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي.  1.6مقارنة مع 

فلساً في  2.89مقارنة مع  9302من عام  الثانيفلساً في الربع  97.0السهم الواحد 

 9102من عام  الثانيوبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع . 9302الثاني من عام الربع 

مليون  1.14مقارنة مع  %5بنسبة  بإنخفاضمليون دينار بحريني،  1.08ما قيمته 
 .9102من عام  الثانيدينار بحريني في الربع 

 
العام، صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة  النصف األول منوتعليًقا على أداء سيكو خالل 

على  ةحفاظمفي النجاحها سيكو  واصلت" آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال:
في مملكة البحرين، وصانع السوق الرائد في  الوسيط األولمكانتها الراسخة باعتبارها 

ها ومستثمريها في ظل سوق تسوده حالة من عدم ئالمنطقة، والشريك الموثوق لعمال
. والشك أن النتائج تتحدث عن نفسها، وقد أثبتنا ريادتنا من خالل العديد من اليقين

لى إمرموقة التي حصلنا عليها طوال العام حتى اآلن. إننا نتطلع الالجوائز التقديرية 
اصلة تواجدها ومو توسعةمواصلة نجاحنا في األسواق اإلقليمية، حيث تسعى سيكو إلى 

 ." تعزيز القيمة لمساهميها
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 %45ارتفع بنسبة  الدخل من األنشطة االستثمارية الذي صافي زيادة في النصف األول من العامويعكس النمو المتحقق خالل 

. ويعود الفضل أيضاً 9102األول من عام  في النصفمليون دينار بحريني  2.5 مقارنة مع  مليون دينار بحريني 3.5ليصل الى 
، بما 9102مليون دينار بحريني في النصف األول من عام  2.0 الذي بلغتحقيق النمو إلى ارتفاع صافي الدخل من الرسوم في 

 . 9102مليون دينار بحريني في عام  1.7مقارنة مع  %17يمثل ارتفاعاً بنسبة 
 

، مع نمو إجمالي األصول تحت اإلدارة في سيكو قسم إدارة األصولزيادة الدخل من الرسوم إلى األداء القوي الذي حققه  وترجع
 699.1مقارنة مع  9102يونيو  01كما في مليار دوالر أمريكي(  2.1مليون دينار بحريني ) 779.2 إلىلتصل  %00بنسبة 

 . 9102مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  1.9مليون دينار بحريني )
 

مليار  9.2لغت ب فقدأما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للبنك 
 6.2مليار دينار بحريني ) 9.0من  %05بنسبة ، بزيادة 9102 يونيو 01كما في والر أمريكي( مليار د 7.1)دينار بحريني 

 . 9102 نهايةمليار دوالر أمريكي( كما في 
 

، أي بزيادة 9102 يونيو 01مليون دينار بحريني كما في  050.0هذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 
وبلغ إجمالي . أرصدة النقد والبنوكارتفاع  يدعمها 2018 نهاية عام مليون دينار بحريني كما في  135.3مقارنة مع  12%

 مليون 0.0توزيع أرباح نقدية بقيمة و ذلك بعد  مع انتهاء فترة الستة شهور، مليون دينار بحريني  55.6ما قيمته المساهمينحقوق 
، 9102مليون دينار بحريني في نهاية عام  55.7مقابل  ،9102تم توزيعها خالل الربع األول من عام  9102للعام المالي  دينار

  .9102 يونيو 01كما في  %54.32 بلغت  موحدالمال ال كفاية رأسمرتفعة من  نسبة ب وتتمتع سيكو 
 
 فقد ، ليميةاإلق لألسواق الغير منتظمة البيئة من الرغم على": لسيكوقالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي من جهتها و

األداء مقارنة  فيباإلضافة إلى التفوق  إلدارةتحت ا األصول فيمؤثراً  نمًوامع   صافي إيرادات الرسومعلى صعيد  قوية نتائج حققنا
  .المزيد من الفرص للحصول على تفويضات جديدةفي قدراتنا وخلق  المستثمرين ثقةمما ساهم في تعزيز ،المؤشرات اإلقليميةب

 عوديةالس األسواق إلى جاءت التي القوية التدفقات طريق عن األسواق بعض في التباطؤ تعويض تم ، الوساطة أعمال جانبومن 
 أهداف ويتجاوز لب يلبي بما صائبة توصيات تقديم في لدينا األبحاث قسم اكتسبها التي المرموقة السمعة ساندتها والتي ، والكويتية

فاق أداء  حيث ،سيكو في األبحاث قسمالصادرة من قبل " نموذجيةال محفظةال" ألفضل الفرص المنتقاة في األسواق العادلة القيمة
.  تاريخه حتى %2.5 بنسبة الخليجية العائدات إلجمالي بي آند إس مؤشر أداء على المرجح المتوسطعلى أساس  المحفظة النموذجية

 الهيكلة إعادةو التقييمات تشمل والتي ، االستشارية الخدمات على الطلب في زيادة االستثمارية المصرفية الخدمات أنشطة شهدتكما 
 العربية اراتواإلم البحرين في نظرائه على التفوق في لدينا السيولة وتوفير السوق قسم صناعة أداء استمرو.  الخاص واالكتتاب

 ". التفويضات وعدد التداول حجم حيث من المتحدة
 

 
 حازت على جائزة "أفضلالجوائز التقديرية، حيث  المزيد منحصولها على  عنوقد أثمرت الجهود الدؤوبة واألداء الراسخ لسيكو 

 9302خالل الربع الثاني من العام. وفي أوائل عام  9302يوروموني الشرق األوسط في البحرين" ضمن جوائز  بنك استثماري

للبحوث االستثمارية في البحرين" ضمن جوائز جلوبال بزنس أوتلوك. هذه الجوائز تعتبر  بيتحصلت سيكو على جائزة "أفضل 
 دى السنوات والتي تؤكد قدرتها على مواكبةاألحدث في قائمة طويلة من الجوائز رفيعة المستوى التي حصلت عليها سيكو على م

 . متميزةالتحديات والتغلب على ظروف السوق وتقديم نتائج 
 
 

 –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 البحرين  9.0قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
شرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي المركزي كبنك جملة تقليدي، كما ت  

دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال 
ا، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا له

بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول 
من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة  والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي

، دأبت سيكو على 0225بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  21وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو 

من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر  المزيد
موظف  011الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 متميز.
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