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  2018لعام  موحدة أرباح صافيمليون دينار بحريني  3.7  عن سيكو تعلن
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 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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