
  
 
 

sicobank.com 

Press Release  
            Manama, Kingdom of Bahrain:  13  Nov 2019 

 

SICO Reports BD 3.6 million net profit for the Nine Months of 

2019  

 
 

 
Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa 

Chairman of the Board 

 

 

 
Ms. Najla M. Al Shirawi 

Chief Executive Officer 

 

 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 13 November  2019 SICO BSC (c), 

licensed as a conventional wholesale bank by the Central Bank of 

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

quarter and nine-month period ended 30 September 2019. SICO’s 

consolidated net profit for the nine months of 2019 increased 10% to BD 

3.6 million compared to the BD 3.3 million recorded in the same period 

of 2018. Net operating income grew 11% to BD 9.3 million in the nine-

month period of 2019 compared to BD 8.3 million during the 

corresponding period last year. Total operating expenses, including 

general administration expenses, staff overheads, and other expenses, 

recorded BD 5.6 million in the first nine months of 2019  versus BD 4.8 

million in the nine-month period of 2018 . Earnings per share (EPS) for 

the nine months of 2019 were 9.67 Bahraini fils compared to 8.82 

Bahraini fils for the corresponding period of 2018. Total comprehensive 

income grew by 20% from the BD 3.4 million recorded in the nine months 

of 2018 to BD 4.1 million in the same period of 2019. 

 

On a quarterly basis, SICO’s consolidated net profit for the third quarter 

of 2019 was BD 708 thousand, an 8% decrease versus BD 769 thousand 

from the same quarter in 2018. The bank’s net operating income also 

witnessed a decrease of 27% from BD 2.3 million in the third quarter of 

2018 to BD 1.7 million for the third quarter of 2019. Total operating 

expenses for the third quarter of 2019 were BD 1.9 million versus BD 1.6 

million recorded in the same quarter of last year. EPS for Q3 in 2019 

were 1.91 Bahraini fils compared to the 2.08 Bahraini fils recorded in Q3 

2018. Total comprehensive income for the third quarter of 2019 

increased by 44% to BD 1.05 million from the BD 728 thousand recorded 

in Q3 of 2018. 

 

Commenting on SICO’s performance for the first nine months of 

2019, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa 

said: “Despite some volatility across Gulf markets, SICO stood firm and 

has continued to lead Bahrain’s financial services industry, building on 

its reputation as a leading regional asset manager, market maker and 

the advisor of choice for its clients and investors. In October 2019 , we 

delivered on our regional expansion strategy, having received CMA 

licensing approval to begin offering asset management services in Saudi 

Arabia through our new subsidiary SICO Financial Saudi Company             

(under formation). We look forward to building on our healthy 

performance for the remainder of the year as we further expand our 

operations and add value for our stakeholders.” 
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Growth during the nine-month period of 2019 was driven primarily by an increase in the bank’s net fee income, 

which grew by 17% to BD 3.1 million from the BD 2.7 million recorded for the same period in 2018. Additionally, 

growth was also supported by higher net other interest income, which grew to BD 1.1 million in the nine-month 

period, a 48% increase over  the BD 707 thousand recorded in the same period of 2018. 

 

Total Assets Under Management (AUMs) amounted to BD 784.7 million (US$ 2.1 billion) as of 30 September 

2019, increasing by 12% compared to BD 699.1 million (US$ 1.9 billion) at year-end 2018, with clients 

continuing to exhibit confidence in SICO as their asset manager. 

 

Total assets under custody with the Bank’s wholly owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS), 

were BD 2.7 billion (US$ 7.3 billion) at 30 September 2019, increasing by 17% from BD 2.3 billion (US$ 6.2 

billion) recorded at year-end 2018.  

 

SICO’s total balance sheet footings recorded BD 166.3 million as of 30 September 2019, increased by 23% 

from the BD 135.3 million recorded at year-end 2018, boosted primarily by higher cash and bank balances and 

other assets. Total shareholder equity at SICO amounted to 56.6 million at the end of the first nine months of 

2019, compared to BD 55.7 million recorded at the end of 2018, with a net of BD 3.1 million in cash dividends 

distributed. Consolidated capital adequacy ratio for SICO stood at a healthy 57.5% as of 30 September 2019. 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi reported: “SICO’s diversified services offering and regional 

presence allowed the bank to deliver strong results amidst a challenging operating environment. Regional 

markets continued to exhibit mixed performances during the third quarter, with corrections in Kuwait and Saudi 

Arabia against buying appetite in Dubai, Oman and Bahrain. Meanwhile Brent crude continues to be weighed 

down by fears of a global economic slowdown and elevated geo-political risks. Although these trends impacted 

our brokerage returns, we were able to grow our fee-based business and income, booking higher management 

fees on fund management, discretionary portfolios and market making operations. We continue to inspire 

investor confidence with our deep regional insights, asset management experience and long track-record of 

outperformance. At the close of the third quarter, we were successful in leveraging this reputation for 

excellence and secured a new mandate as investment manager for the fixed-income and equity portfolio of 

the Minors’ Estate Directorate by the Bahraini Ministry of Justice, Islamic Affairs & Endowments. We are proud 

to have been chosen by the Directorate as their private sector partner.” 

 

“Earlier in 2019, SICO was named Best Investment Bank in Bahrain at the 2019 Euromoney Middle East 

Awards as well as Best Equity Research House in Bahrain at the Global Business Outlook Awards, attesting 

to SICO’s continued ability to deliver exceptional results in the face of challenging market conditions,” she 

added.  

 

 

-Ends- 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker 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 three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, 

SICO Financial Brokerage and a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), 

and a Saudi-based asset management provider, SICO Financial Saudi Company (under formation)  

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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سبتمبر  30المنتهية في ر أشهلتسعة أرباح سيكو في فترة ا صافيبحريني مليون دينار 3.6 

2019 

 

 
 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 

 
 السيدة نجالء محمد الشيراوي

التنفيذيالرئيس   
 
 

 

اليوم سيكو ش.م.ب )م(،  تأعلن. 2019 نوفمبر 13 –المنامة، مملكة البحرين 

الموحدة  اعن نتائجه من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي،المرخصة 

ارتفع وقد ، 2019سبتمبر  30المنتهية في  أشهرلفترة التسعة للربع الثالث من العام و

 3.6لتبلغ   %10بنسبة   2019 من عام أشهرلفترة التسعة  الموحدة صافي األرباح

 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 3.3مع   مقارنة مليون دينار بحريني

مليون دينار  9.3 ليصل الى %11بنسبة صافي الدخل التشغيلي و أرتفع . 2018

مليون دينار بحريني  8.3 معمقارنة  2019من عام  أشهربحريني في فترة التسعة 

فقات النفقات التشغيلية، والتي تشمل نخالل نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي 

مليون دينار بحريني  5.6الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة والمصاريف األخرى 

 لنفس الفترة مليون دينار بحريني 4.8 مقارنة مع  2019من عام  أشهرفترة التسعة في 

ما  2019من عام  أشهرفترة التسعة ربحية السهم الواحد في  وبلغت. العام الماضي من

ً  8.82فلساً مقارنة مع  9.67 قيمته الي إجم كما سجل. العام الماضيلنفس الفترة من  فلسا

دينار بحريني،  مليون 4.1ما قيمته  2019عام  من أشهرلفترة التسعة الدخل الشامل 

عام  نفس الفترة مندينار بحريني في  مليون 3.4مقارنة مع  %20بارتفاع بنسبة 

2018. 

 

دينار بحريني في  ألف 708بلغ صافي األرباح الموحدة على أساس ربع سنوي  وقد

نفس لدينار بحريني ألف  769عن  %8بنسبة  بإنخفاض، 2019من عام  الثالثالربع 

في الربع  مليون دينار بحريني  1.7صافي الدخل التشغيلي  وبلغ. 2018عام الفترة من 

مليون دينار بحريني في الربع  2.3عن  %27 منخفضاً بنسبة  2019الثالث من عام 

. كما بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للربع الثالث من عام 2018المماثل من عام 

مليون دينار بحريني في نفس الربع من  1.6 دينار بحريني مقابل 1.9ما قيمته  2019

 2019الثالث من عام فلساً في الربع  1.91 وبلغت ربحية السهم الواحدالعام الماضي. 

إجمالي الدخل الشامل  وارتفع. 2018الثالث من عام فلساً في الربع  2.08مقارنة مع 

بحريني، مليون دينار  1.05ليصل إلى   %44بنسبة  2019من عام  الثالثفي الربع 

  .2018من عام  الثالثدينار بحريني في الربع  ألف 728مقارنة مع 

 

، صرح الشيخ عبد هللا بن 2019عام  من أشهرالتسعة وتعليًقا على أداء سيكو خالل 

واق تقلبات األسو على الرغم من  " خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال:
ي فواصلت ريادتها  و الراسخة اعلى مكانتهحافظت سيكو  ،خالل الفترة الخليجية 

ها تمن السمعة المرموقة التي اكتسبالمنبثقة الخدمات المالية في مملكة البحرين،  قطاع
الموثوق  والمستشار صانع السوق الرائد في المنطقة، ومدير األصول  اباعتباره

إطار استراتيجيتنا للتوسع  ضمن، و 2019 وفي شهر أكتوبر .والمستثمرينلعمالئها 

في المنطقة، حصلت سيكو على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات 
إدارة األصول في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل شركتنا الجديدة التابعة 

 تميزء المهذا األداإننا نتطلع إلى تعزيز .   )قيد التأسيس( "شركة سيكو السعودية المالية"
زيز تعومواصلة في توسيع عملياتنا  السنة، حيث نواصل جهودنا الدؤوبة حتى آخر

 ." القيمة لمساهمينا
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ليصل  %17ارتفع بنسبة  الذي الرسومالدخل من  صافي زيادة في 2019من عام  أشهرفترة التسعة ويعكس النمو المتحقق خالل 

تحقيق . ويعود الفضل أيضاً في 2018في نفس الفترة من عام مليون دينار بحريني  2.7 مقارنة مع مليون دينار بحريني 3.1الى 

، بما يمثل 2019من عام  أشهرمليون دينار بحريني في فترة التسعة  1.1الذي بلغ  الفوائد األخرىالنمو إلى ارتفاع صافي الدخل 

 .2018ن عام ألف دينار بحريني في نفس الفترة م 707مقارنة مع  %48ارتفاعاً بنسبة 

 

، 2019سبتمبر  30مليار دوالر( كما في  2.1مليون دينار بحريني )  784.7إجمالي األصول تحت اإلدارة من ناحية أخرى، بلغ

، مع استمرار ثقة 2018مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  1.9مليون دينار بحريني ) 699.1مقارنة مع  %12بنسبة أي بزيادة 

 العمالء في أداء سيكو كمدير ألصولهم. 
 

مليار  2.7لغت ب أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للبنك فقد

مليار  6.2مليار دينار بحريني ) 2.3 من %17بنسبة ، بزيادة 2019 سبتمبر 30كما في والر أمريكي( مليار د 7.3) دينار بحريني

 . 2018 نهايةدوالر أمريكي( كما في 

 

 ، أي بزيادة2019 سبتمبر 30مليون دينار بحريني كما في  166.3 ما قيمته سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العموميةو

يدعمها ارتفاع أرصدة النقد والبنوك واألصول  2018 نهاية عاممليون دينار بحريني كما في  135.3مقارنة مع  %23 بنسبة

مقارنة مع  2019من عام  أشهرمع نهاية فترة التسعة  مليون دينار بحريني  56.6المساهمين ما قيمتهوبلغ إجمالي حقوق األخرى. 

 وتتمتع سيكو يني، بحر دينار مليون 3.1توزيع أرباح نقدية بقيمة و ذلك بعد  ،2018مليون دينار بحريني في نهاية عام   55.7

 .2019 سبتمبر 30كما في  %57.5بلغت  موحدالمال ال كفاية رأسمرتفعة من  نسبة ب

 
قليمي سيكو، والتواجد اإل قدمهاتإن الخدمات المتنوعة التي : "قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكومن جهتها و

ربع الخالل  اوتمتفأتاح للبنك تحقيق نتائج قوية في وسط بيئة عمل حافلة بالتحديات. وقد واصلت األسواق اإلقليمية تحقيق أداء 
ن م في دبي وُعمان والبحرين. أهتمام متزايد شهدتهُ أألسواقتصحيحية في الكويت والسعودية مقابل  أتجهاتالعام، مع الثالث من 

 الجيوسياسية.أخر، واصلت أسعار نفط برنت الخام االنخفاض في ظل المخاوف من الركود االقتصادي وتزايد المخاطر  جانب
أثرت على عائداتنا من نشاط الوساطة ، إال إننا تمكننا من تعزيز نشاطنا  والتياألسواق  سادت المجريات التيوبالرغم من هذه 

شاط و ن، والمحافظ االستثمارية، الصناديق األستثماريةإدارة  من خالل أعلى  خل من رسوم اإلدارةتحقيق دالرسوم، مع  نمودخلنا 
نا من خالل رؤيتنا العميقة للسوق اإلقليمية، وخبراتبخدماتها المستثمرين  المزيد من أهتماماكتساب  سيكو  واصلوتالسوق.  صناعة

ي ف أدائنا المتميزفإن ، الثالث ازات واألداء المتميز. ومع انتهاء ربع العامالواسعة في إدارة األصول، وسجلنا الطويل من اإلنج
مجلس الوالية على أموال والذي كان أحدها من قبل األستثمارية ظ امحفجديدة ألدارة ال للحصول على تفويضاتاألسواق أهلنا 

س . وإننا نعتز باختيارنا من قبل المجلفي مملكة البحرين وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف المنطوي تحت مظلة  القاصرين
 القطاع الخاص." من األمثل  شريكاللنكون 

 
في  بنك استثماريجائزة "أفضل  ، بما في ذلك2019أوائل عام  خاللعلى العديد من الجوائز رفيعة المستوى البنك قد حاز  و"

، فضال عن جائزة "أفضل مقدم للبحوث االستثمارية في البحرين" ضمن  2019يوروموني الشرق األوسط البحرين" ضمن جوائز 

 ."  اتالتحديوالتغلب على استثنائية تحقيق نتائج  علىالمتواصلة  قدرتناجوائز جلوبال بزنس أوتلوك. األمر الذي يؤكد 

 

 -انتهى-
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 نبذة عن سيكو

 
والخدمات المصرفية  و صناعة السوق سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة مثلت

سيكو اليوم بموجب ترخيص  عملوتمليار دوالر أمريكي.  2.1إلى أكثر من  ااالستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديه
لها بالكامل، إحداهما هي سيكو  هومملوكه تابع ثالث شركاتشرف على تيدي، كما من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقل

للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة 
ة في ادارة متخصص  السعودية المالية" )قيد التأسيس("شركة سيكو  اما الثالثة  إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية.

في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما  ةآخذ يسيكو من مملكة البحرين مقًرا له، وه تخذاألصول و مقرها الرياض .وت
ً  هاتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارتمت ً إقليميا رة المالية، بما في ذلك إداموثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول  مصرفا

األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر 
 ت، دأب1995في العام  ابالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسه 90رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

 ايرتهمضي سيكو قدًما في مستقاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. و اله تتحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحسيكو على 
 الدائم إلى توطيد االراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيه انحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامه

 100البشري الذي يتألف من نحو  االتقنية ورأس ماله االستثمار في تطوير إمكاناتهواصل سيكو اتأواصر الثقة مع عمالئه. وس
 موظف متميز.
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