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SICO Reports BD159 thousand Net Profit in the First Half of 

2020 

 
Manama, Kingdom of Bahrain – 13 August 2020 SICO BSC (c), licensed as a conventional wholesale bank 

by the Central Bank of Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the first half of the year 

ended 30 June 2020. SICO recorded a consolidated net profit for the first six months of 2020 amounting to   

BD 159 thousand, a decrease of 94% from the BD 2.9 million recorded in the first half of 2019. Earnings per 

share (EPS) were 0.43 Bahraini fils for the first six months of 2020 compared to 7.76 Bahraini fils in the same 

period of 2019. SICO recorded a total comprehensive loss for the first half of 2020 of BD 666 thousand 

compared to a total comprehensive income of BD 3.0 million in the first six months of 2019.  

 

Adverse market conditions due to the spread of COVID-19  took a toll on SICO’s net investment income during 

the six-month period, which recorded a loss of BD 342 thousand in the first half of 2020 compared to an income 

of BD 3.5 million in the corresponding period last year. However, the bank’s performance was supported by 

strong aggregate net fee, brokerage and other income, which came 18% higher than the previous year. 

Brokerage and other income reached BD 2.1 million in the first six months of 2020, growing by 71% from the 

BD 1.2 million recorded in the first half of 2019. Meanwhile, net fee income amounted to BD 1.7 million in the 

first half of 2020, down 14% from the BD 2.0 million recorded in the same period of 2019. 

 

Total shareholders’ equity as at 30 June 2020 amounted to BD 54.7 million representing a decrease by 8% 

from BD 59.4 million as recorded at year-end 2019. 

 

SICO’s total balance sheet footings recorded BD 168.7 million as at 30 June 2020, increasing by 1% from the 

BD 166.8 million at the end of the same period in 2019 owing to higher cash and bank balances and securities 

bought under repurchase agreement.  
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Total assets under management (AUMs) amounted to BD 659.3 million (USD 1.7 billion), decreasing 18% from 

the BD 808.7 million (USD 2.1 billion) recorded at year-end 2019. 

 

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

at BD 2.6 billion (USD 6.8 billion) at 30 June 2020, decreasing by 8% from BD 2.8 billion (USD 7.4 billion) 

posted at the end of 2019. 

 

Commenting on SICO’s performance for the first half, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin 

Khalifa Al Khalifa said: “SICO has demonstrated an outstanding amount of resilience in the face of a 

consistently challenging environment since the start of the year. While a combination of a global slowdown 

resulting from the ongoing COVID-19 pandemic, market turmoil and fluctuating oil prices had affected SICO’s 

investment income during the period, all core business lines delivered a commendable performance. Our track 

record and clients’ trust in our proven capabilities allowed us to deliver positive returns amidst these 

challenging conditions and further cemented SICO’s position as a leading regional investment house.” 

 

Also commenting on the results, Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi said: “While our 

proprietary investment book was negatively impacted by lower valuations owing to steep selloffs across all 

financial markets, SICO was able to minimize losses thanks to a defensive strategy adopted at the start of the 

year. In parallel, SICO continued to push forward with its growth efforts across all business lines. Our asset 

management was successful in securing new mandates while maintaining SICO’s funds outperformance of its 

regional benchmarks and its leading track record. SICO’s investment banking team has also been awarded 

several new mandates, most notable was the appointment as Bahrain Receiving Agent, Bahrain Execution 

Advisor, and Cross-Listing Advisor for Kuwait Finance House’s Offer to acquire 100% of Ahli United Bank. At 

our brokerage business, we continued to grow our client base trading on behalf of clients’ equities and fixed 

income securities and instruments in regional and global markets. SICO maintained its position as the leading 

broker in the Kingdom for 22 years running and the most active market maker.  

 

“Regionally, SICO is currently exploring an opportunity to acquire a majority stake in Muscat Capital, a KSA-

based wholly owned subsidiary of Bank Muscat subject to the approval of the regulators in Bahrain and KSA  

The full-service investment banking firm will further deepen SICO’s presence in the Saudi market and allow it 

to capitalize on market growth driven by Saudi Arabia’s upgrade to emerging market status on both the FTSE 

and MSCI indices. Our growth efforts and continued push on strategic initiatives underlie SICO’s ability to 

further build its fee business revenue streams amid unprecedented global challenges.” Al- Shirawi concluded 

 

 

During these critical times, SICO expresses its appreciation for the government’s support in both the health 

and economic sectors. To that end, SICO is proud to meet its social responsibility and has put in place 

measures to support individuals and businesses most affected by the crisis, including a BD 300 thousand 

contribution to the “Fina Khair” national campaign. 

SICO is listed on Bahrain Bourse (“BHB”) and its code is SICO-C. The press release and the full set of financial 

statements are available on BHB website. 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 1.7 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. 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 عبداللة بن خليفة آل خليفة السيدة نجالء الشيراوي 

 رئيس مجلس األدارة  الرئيس التنفيذي

  

 

 
 2020 عام ألف دينار بحريني في النصف األول من 159سيكو تسجل صافي أرباح بقيمة 

 
من مصرف البحرين المركزي كبنك المرخصة . أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، 2020أغسطس  13 –المنامة، مملكة البحرين 

للستة  صافي األرباح الموحدة بلغوقد . 2020يونيو  30األول من العام المنتهي في  للنصفجملة تقليدي، عن نتائجها الموحدة 

للنصف األول دينار بحريني مليون  2.9% مقارنة مع 94بنسبة  دينار بحريني، بانخفاضألف  159  ،2020شهور األولى من عام 

لنفس  بحريني فلس 7.76مقارنة مع  بحريني فلس 0.43األول من العام  النصف. وبلغت ربحية السهم الواحد في 2019من عام 

مقارنة  دينار بحريني ألف 666 بلغت 2020 الدخل الشامل خسارة  للنصف األول من عامإجمالي وسجل  .2019الفترة من عام 

 .2019من عام  الستة شهور األولىفي مليون دينار بحريني  3.0مع  ربح إجمالي الدخل الشامل بلغ قيمته 
 

 شهور، الستة فترة خالليرادات االستثمار لمحفظة البنك إ على 19 –بسبب انتشار وباء كوفيد   الصعبة السوق ظروف انعكست وقد

 بحريني دينار مليون 3.5 بقيمة دخل مع مقارنة 2020 عام من األول النصف في بحريني دينار ألف 342 بقيمة خسارة سجلت حيث

 . الماضي العام من الفترة لنفس

قد  الماضي بالعام مقارنة% 18 بنسبة الذي ارتفع األخرى يراداتاإلو والوساطةيرادات من الرسوم النمو في مجموع اإل اال أن

 2.1صل الى % لت71بنسبة  خرى األيرادات اإليرادات الوساطة وإ توارتفع عزز من اداء البنك خالل النصف األول من العام.

 عام من األول النصف في بحريني دينار مليون 1.2 ، مقارنة مع 2020 عام من األولى شهور الستة في بحريني دينار مليون

% 14 بنسبة انخفاضا   يمثل بما ،2020 عام من األول النصف في بحريني دينار مليون 1.7 الرسوم يراداتإ صافي وبلغ. 2019

مليون دينار بحريني  54.7 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ما قيمته.2019 عام من الفترة لنفس بحريني دينار مليون 2 مع مقارنة

 .2019مليون دينار بحريني في نهاية عام   59.4مقارنة مع  %8بنسبة  نخفضا  م 2020يونيو  30في 
 

بنسبة ، بزيادة 2020 يونيو 30مليون دينار بحريني كما في  168.7هذا وقد سجلت األرصدة اإلجمالية في الميزانية العمومية 
 النقد واألرصدة البنكية واألوراق ارتفاع ، وذلك بسبب  2019مليون دينار بحريني في نهاية نفس الفترة من  166.8% من 1

 المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء. 
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 بنسبة بانخفاض مليار دوالر أمريكي(  1.7مليون دينار بحريني ) 659.3إجمالي األصول تحت اإلدارة بلغ من ناحية أخرى، 
أما قيمة األصول المحتفظ بها . 2019مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  2.1مليون دينار بحريني ) 808.7مقارنة مع 18%

مليار  6.8)مليار دينار بحريني  2.6بلغت  لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للبنك فقد

مليار دوالر أمريكي(  7.4مليار دينار بحريني ) 2.8مقارنة مع  % 8بنسبة  بانخفاض، 2020 يونيو 30كما في والر أمريكي( د

 . 2019 نهايةكما في 

 العام، صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال: النصف األول منوتعليًقا على أداء سيكو خالل 

ستثمارية للمحفظه االستثمار االيرادات إت تأثر وبينمامنذ بداية العام.  الصعبةفي مواجهة الظروف قدرة عالية أظهرت سيكو "

، األسواق، وتذبذب أسعار النفطواضطرابات ، 19-انتشار وباء كوفيد بسببجراء الركود العالمي  منالفترة  خالللسيكو التابعة 

أداء  جيدا . إن سجل أدائنا القوي و ثقة عمالئنا  قد أتاحت لنا تحقيق عائدات إيجابية في  قد حققت أن خطوط األعمال الرئيسية إال

 ." المنطقةفي االستثمارية ظل هذه الظروف الصعبة والمساهمة في ترسيخ مكانة سيكو الرائدة في تقديم الخدمات المالية و 

تيجة ناستثماراتنا بشكل سلبي  محفظة تأثر بالرغم من : "لسيكو التنفيذي الرئيس الشيراوي، نجالء السيدة قالت جانبها، منو
 الخسائر  هذه تقليص حجمفي نجحت سيكو  ، إال أنفي مختلف األسواق الماليةالحاد االنخفاض ية لتراجع قيمة المحفظة على خلف

في بذل الجهود الحثيثة الرامية المضي قدما   العام. كما واصلت سيكو منذ مطلعالدفاعية التي تبنتها االستثمارية  ستراتيجيةاإل بفضل
صناديق أداء تفوق مع  التفويضات الجديدةالفوز بعدد من  قطاع إدارة األصول منتمكن وقد في مختلف أنشطتها.  إلى تحقيق النمو

فريق الخدمات المصرفية  حصل. كما المحافظة على سجل أدائنا القوي والمؤشرات المعيارية في المنطقة  علىاالستثمارية  سيكو
وكيل االستالم في البحرين، ومستشار تنفيذ كتعيين سيكو  برزهان الصفقات الجديدة، وكان من أاالستثمارية في سيكو على العديد م

 .المتحداألهلي % من أسهم البنك 100اإلصدار في البحرين، ومستشار اإلدراج الثانوي لصفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على 
تداول األسهم واألوراق المالية األموال لرؤوس استقطاب المزيد من  واصلنا تنمية قاعدة عمالئنا، وأما في مجال الوساطة، فقد 

في المملكة األفضل الراسخ باعتبارنا الوسيط امركزنا وأدوات الدخل الثابت في األسواق اإلقليمية والعالمية ، لنحافظ بذلك على 
 "وصانع السوق األنشط.، عام22على مدى 

 

االستحواذ على حصة  ة"أما على المستوى اإلقليمي، فتدرس سيكو في الوقت الحالي فرص: قائلة الشيراوي نجالء السيدةأضافت و
خدمات  ، وتوفر، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك مسقط ويقع مقرها في المملكة العربية السعوديةالماليةمسقط شركة  األغلبية في 

 العربية المملكة و البحرين ممكلة في الرقابية للسطات النهائية للموافقة خاضعةاألستحواذ  عملية ان .مصرفية استثمارية شاملة
في تعزيز تواجد سيكو في السوق السعودية، وإتاحة الفرصة لتحقيق  المتوقع أن يساهم االستحواذ على الشركةومن  السعودية

إن جهودنا . MSCIو FTSEتصنيف سوق المملكة إلى سوق ناشئة في كل من مؤشري  ارتقاءالمزيد من النمو خاصة في ظل 
وزيادة مصادر الدخل ظروف السوق الصعبة  مواكبة تمكننا منساهمت في  الطموحةستراتيجية اإلومبادراتنا لتحقيق النمو  الدؤوبة

  "في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.وذلك  المتحقق من الرسوم 
 

هذه لمستمر وخصوصا  خالل القيادة الرشيدة لدعمها االى التقدير الشكر و خالص تتقدم سيكو بوخالل هذه األوقات العصيبة، 

اإلجراءات الرامية إلى دعم األفراد والشركات اتخذت سيكو االجتماعية  ومن منطلق المسؤولية. ةاالقتصادي و ةالصحي األزمة 

ا من األزمة، بما في ذلك التبرع بمبلغ    .ألف دينار بحريني للحملة الوطنية )فينا خير( 300األكثر تضرر 

البيان الصحفي والمجموعة الكاملة ى وممكن األطالع عل SICO-C)و تحمل رمز التداول ) البحرينصة ورسيكو مدرجة على ب

 للبيانات المالية على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين. 
 

 -انتهى-
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 نبذة عن سيكو
 
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية،  

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين  1.7وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
 المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها

ة المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو السعودية المالي
ا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنج ازات السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقر 

الية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول الم
بالمائة من األسهم  90وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

يق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من ، دأبت سيكو على تحق1995الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 
ا في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية  كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدم 

ستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو اال
 موظف متميز. 100الذي يتألف من نحو 
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