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. 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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