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 مليون دينار بحريني على المساهمين3.085 الجمعية العامة لسيكو تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 

 

المرخصة ) في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية الرائد عقدت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي 

فندق في   2019مارس  25الموافق  ثنين، جمعيتها العامة العادية يوم اال من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(

و مصرف البحرين المركزي و بورصة  بحضور ممثلين من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة   البحرين-الجولدن تيولب

  صوت . 385,638,970ما يمثل  من المساهمين  %100 ةما نسبت النصاب القانوني بحضور وقد اكتمل .البحرين
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وقد استمع المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين  

،  ثم تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة للبنك 2018ديسمبر  31عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

عليها. بعد ذلك تم اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  أرباح نقدية  والمصادق 2018ديسمبر  31لية المنتهية في عن السنة الما

من القيمة االسمية  %8للسهم الواحد وبما يعادل  بحريني فلس  8مليون دينار بحريني على المساهمين  بواقع  3.085قدرها 

دينار  ألف 206 ألف دينار بحريني الى االحتياطي القانوني ، وترحيل مبلغ  370تحويل مبلغ كما وافق المجلس على  للسهم،

 بحريني إلى حساب األرباح المستبقاة.

وخالل االجتماع اطلعت الجمعية العامة على تقرير االلتزام بمتطلبات حوكمة المصارف وفقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي، 

نتائج تقييم مجلس إدارة سيكو وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير حضور  والتي تشمل االطالع على

 .2018أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 

جميع ، وما حققه من نتائج مالية مميزة، والتي ساهمت فيها 2018وفي ختام االجتماع أثنى المساهمون على أداء البنك خالل العام 

 يجيتهاواسترات، المؤسساتية حوكمة القطاعات العمل بالبنك، وهو ما يرسخ الثقة في مستقبل سيكو القائم على التزامها بإطار 

تشمل الدخول في أسواق جديدة، وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة والمتنوعة التي تلبي التي  متطورة الواضحة و ال

 ة لعمالئها.االحتياجات المتنامي

مليون دينار بحريني في عام  3.7حققت سيكو صافي أرباح موحدة للعام بالكامل بلغت   ،2018ووفقًا للنتائج المالية لسيكو للعام 

. ولم يشهد إجمالي الدخل الشامل تغييراً في عام 2017مليون دينار بحريني في عام  3.3مقارنة مع  %12، بارتفاع 2018

مليون دينار بحريني. ويعود الفضل في نمو صافي األرباح للعام إلى ارتفاع العائدات، وتحسن األداء  3.8و بقي عند   2018

مليون دينار  10.7ليصل إلى  %16التشغيلي في جميع قطاعات األعمال لدى سيكو. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 

 2018. كذلك ارتفعت األصول تحت اإلدارة في العام 2017في عام مليون دينار بحريني  9.3مقارنة مع  2018بحريني في عام 

 1.2مليون دينار بحريني ) 465مليار دوالر أمريكي(، مقابل  1.9مليون دينار بحريني ) 700 ما يقارب  لتصل إلى %50بنسبة 

، باإلضافة  بحريني في نهاية السنة مليون دينار 55.7مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية السنة السابقة،  وبلغت حقوق المساهمين 

 .%63.97إلى نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية جًدا بلغت 

وبهذه المناسبة توجه رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة والرئيس التنفيذي السيدة نجالء الشيراوي  وجميع 

والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على أعضاء مجلس إدارة سيكو بجزيل الشكر لوزارة الصناعة 

تعاونهم ومساندتهم للبنك منذ تأسيسه. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع الجهات التنظيمية في الدول التي تعمل فيها سيكو، 

الذين يمثل عطائهم وتفانيهم و إخالصهم وإلى المستثمرين والعمالء على والئهم ودعمهم المتواصل، وإلى كل العاملين في البنك 

 عماد ما تحقق من انجازات.
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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 المركزي  1.9قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

ى شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي دار وساطة كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف عل
مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ 

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

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

و ممتفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من الن
واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. 

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