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SICO Concludes Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting 

by Circulation; Approves 10% Cash Dividend 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank (licensed as a 

wholesale bank by the CBB), announced today that it concluded on 24 March 2020 its Annual General 

Meeting (AGM) and an Extraordinary General Meeting (EGM) where 94.80% of the shareholders approved 

the items in the AGM and EGM agendas including the Board of Directors’ proposed distribution of BD 3.899 

million in cash dividends for the financial year ended 31 December 2019 (10% of the nominal share value), 

representing 10 Bahraini fils per share. Shareholders also approved the transfer of BD 603 thousand to the 

statutory reserve and the remaining sum of BD 1.532 million to the retained earnings account. 

SICO, with less than ten shareholders, elected to conclude the meeting via agenda circulation, with 

shareholders casting their votes on each agenda item, in order to fulfill its ethical responsibility to its 

stakeholders, by adopting recommendations issued by the Ministry of Health as well as supporting the 

Kingdom of Bahrain’s efforts to contain the spread of COVID-19. 

Shareholders also reviewed the Board of Directors’ report on the bank’s activities along with the external 

auditor’s report on consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. The chairman 

commended the bank’s 2019 performance, particularly SICO’s outstanding financial results across all 

business lines.  

SICO reported a full-year consolidated net profit of BD 6.0 million in 2019, up 63% compared to the BD 3.7 

million recorded in 2018. Its total comprehensive income grew 81% from BD 3.8 million in 2018 to BD 6.8 

million in 2019. Net profit growth for the year was driven by higher revenues and improved operational 

performance across all business lines. Total assets under management (AUM) amounted to BD 808.7 million 

(US$ 2.1 billion) as of 31 December 2019, increasing by 16% compared to BD 699.1 million (US$ 1.9 billion) 
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at year-end 2018, while total shareholders’ equity after appropriation of the statutory reserve stood at           

BD 59.4 million at year end. SICO also achieved a robust consolidated capital adequacy ratio of 63.57%. 

The AGM elected by acclamation a new board, whose members include Shaikh Abdulla Bin Khalifa Al 

Khalifa, Khurram Mirza, Dana Raees , Abdulla Kamal , Hisham AlKurdi ,  Mohamed Abdulla, Naseema 

Haidar, Khalid Al Jassim and Tala Fakhro ,  subject to the approval of the Central Bank of Bahrain (CBB), 

and ratified the appointment of Shaikh Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa,Khurram Mirza, Dana Raees  and 

Abdulla Kamal as board members representing the Social Insurance Organization (SIO) and Hisham AlKurdi 

representing National Bank of Bahrain . The appointments were made by shareholders owning at least 10% 

of the bank’s share capital. 

Earlier this month, SIO acquired an additional 13.22% of paid-up capital from two of SICO’s existing 

shareholders, Gulf Investment Corporation GSC and Investcorp Holdings BSC, bringing SIO's total 

ownership in SICO to 50.38% in paid-up capital. 

At the EGM, shareholders approved the establishment of a new subsidiary in the Kingdom of Saudi Arabia, 

SICO Financial Saudi Company, to undertake activities including the management of private non-real estate 

investment funds (PFM) and sophisticated investor portfolios (SPM). SICO received a license from the Saudi 

Capital Markets Authority (CMA) in November 2019 to offer asset management services in the kingdom. 

SICO’s Chairman Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa expressed his gratitude to the board members that 

served their final term with SICO and welcomed the bank’s new board members. SICO’s board members 

along with CEO, Najla Al-Shirawi, thanked the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Central 

Bank of Bahrain, and the Bahrain Bourse for the support and assistance they have offered the bank since its 

establishment. They also extended their gratitude to all regulatory parties in the countries where SICO 

operates; the bank’s shareholders and clients for their continuous support; and SICO’s employees for their 

hard work, dedication, and loyalty, which form the foundation of the bank’s achievements. 
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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; 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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 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة

 
 بالتمرير غير العاديةواجتماع الجمعية العامة العادية تعقد سيكو 

  %10بنسبة  نقدية أرباح بتوزيع تقرالجمعية العامة 
 
  

 االستثمارية المصرفية والخدماتوصناعة السوق  والوساطة األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي البنكب )م(، .م.ش سيكو أعلنت
 يوماجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  عقد عن اليومتقليدي(،  جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل من المرخصة)

% من المساهمين على البنود الواردة في محضري االجتماعين، بما في ذلك 94.80حيث وافق  بالتمرير  2020مارس   24

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المساهمين على بحريني دينار مليون 3.899  قدرها نقدية أرباح بتوزيعتوصية مجلس اإلدارة 
 تحويل المساهمون على وافق كما. الواحد للسهم بحرينية فلوس 10 بواقع أي للسهم اإلسمية القيمة من% 10 يعادل بما  2019

 حساب إلى بحريني دينارمليون   1.532  ةالمبلغ المتبقي بقيم وترحيل القانوني، االحتياطي إلى بحريني دينار ألف 603 مبلغ

 المستبقاة. األرباح
 
 

تصويت المساهمين على كل  من خالل بالتمرير االجتماععقد والتي يقل عدد مساهميها عن عشرة مساهمين،  ،وقد اختارت سيكو
دعم الجهود ب فضال عن التزامها، المجتمع تجاه مسؤوليتهاوذلك حرصاً على سالمة الحاضرين و ضمن  بند من بنود جدول العمل،

تداداً و امحدث المستلفيروس كورونا  بالتصديالوقائية و االحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة  اإلجراءاتو 
 .للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في مملكة البحرين

 
 للسنة الموحدة المالية البيانات عن الخارجيين الحسابات مدققي وتقرير البنك أنشطة عن اإلدارة مجلس تقرير المساهمون راجع وقد

 وما ،2019 العام خالل البنك بأداء األدارة في تقريره السنويرئيس مجلس  أشادهذا وقد . 2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

  .بالبنك العمل قطاعات جميع مميزة في مالية نتائج من حققه
 
  

 عام في بحريني دينار مليون 6.0 بلغت بالكامل للعام موحدة أرباح صافي سيكو حققت ، 2019 للعام لسيكو المالية للنتائج ووفقًا

 % من81نمواً بنسبة  الشامل الدخل إجمالي وشهد .2018 عام في بحريني دينار مليون 3.7 مع مقارنة %63 بنسبة بارتفاع ،2019
 إلى للعام األرباح صافي نمو في الفضل ويعود. 2019مليون دينار بحريني في  6.8إلى  2018بحريني في عام  دينار مليون 3.8
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 808.7سيكو. كما ارتفعت األصول تحت اإلدارة إلى  لدى األعمال قطاعات جميع في التشغيلي األداء وتحسن العائدات، ارتفاع

 1.9مليون دينار بحريني ) 699.1 مقابل% 16بنسبة  2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي( كما في  2.1مليون دينار بحريني )

 دينار مليون  59.4 الحتياطي القانونيالمساهمين بعد مخصصات ا حقوق بلغ إجمالي، بينما 2018مليار دوالر أمريكي( في نهاية 
 %. 63.57باإلضافة إلى ذلك حققت سيكو نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية بلغت   العام، نهاية في بحريني

 
خرم علي  و الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفةمجلس إدارة جديد يضم   األنتخاب بالتزكيةمن ناحية أخرى، قامت الجمعية العامة 

نسيمة السيد  و محمد عبدهللا عيسى غلوم و هشام سعيد أحمد علي الكردي و عبدهللا أحمد كمال و محمود رئيس دانة عقيل و ميرزا
خاضعة لموافقة كأعضاء في مجلس اإلدارة  اال عبدالرحمن يوسف فخروتو  خالد عبدالعزيز عبدهللا الجاسم و حيدر شبر محمد

دانة عقيل  و خرم علي ميرزاو الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، كما صّدقت الجمعية على تعيين  المركزيمصرف البحرين 
هشام سعيد   تعيين الهيئة العامة للتأمين االجتماعي و ممثلين عنكأعضاء في مجلس اإلدارة  عبدهللا أحمد كمال و محمود رئيس

% على األقل من 10بنك البحرين الوطني. وقد تمت هذه التعيينات من قبل المساهمين الذين يملكون ممثال عن  أحمد علي الكردي

 أسهم سيكو. 
 

% إضافية من رأس المال 13.22هذا الشهر، استحوذت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي على  منتصفتجدر اإلشارة إلى أنه في 

الهيئة في سيكو إلى  مساهمةخليج لالستثمار وإنفستكورب، ليصل بذلك إجمالي المدفوع من اثنين من المساهمين هما مؤسسة ال
 .من رأس المال المدفوع 50.38%

 
الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تأسيس شركة تابعة جديدة في المملكة العربية السعودية وهي شركة  بنودوخالل 

من ذوي الخبرة في  ، ومحافظ المستثمرينالخاصة غير العقارية سيكو السعودية المالية المتخصصة في إدارة صناديق االستثمار 
على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لممارسة  2019. وكانت سيكو قد حصلت في شهر نوفمبر األوراق الماليةمجال 

 خدمات إدارة األصول في المملكة. 
 

خليفة عن خالص شكره وتقديره ألعضاء مجلس اإلدارة الذين  آل خليفة بن هللا عبد الشيخ سيكو إدارة مجلس أعرب رئيس وقد 
 نجالء السيدة التنفيذي والرئيس أعضاء مجلس إدارة سيكو انتهت مدة عضويتهم في المجلس، ورحب باألعضاء الجدد. كما توجه

 ومساندتهم تعاونهم على البحرين وبورصة المركزي البحرين ومصرف والسياحة والتجارة الصناعة لوزارة الشكر بجزيل الشيراوي

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

 من تحقق ما عماد وإخالصهم وتفانيهم همؤعطا يمثل الذين البنك في العاملين كل وإلى المتواصل، ودعمهم والئهم على والعمالء
 .انجازات

 
 –انتهى -

 
 نبذة عن سيكو

 
والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل قيمة  وصناعة السوق تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة 

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي،  2.1األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
سيكو لخدمات الصناديق ووساطة مالية مقرها أبوظبي، سيكو للوساطة المالية، وهي دار : لها بالكامل ثالث شركات تابعة ومملوكةكما تُشرف على 

وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها،  ، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية.االستثمارية
جل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بس

راء يوفر رؤية المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخب
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في 1995لمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام با 90ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

التزامها  السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها
ساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية الراسخ بإطار حوكمة مؤس

 موظف متميز. 100ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
 سيكو

 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 
 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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