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Manama, Kingdom of Bahrain – 2 March 2020 SICO BSC (c), licensed 

as a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”, 

announced today its consolidated results for the final quarter and full year 

ended 31 December 2019. 

 

On a quarterly basis, SICO’s consolidated net profit for the fourth quarter 

of 2019 was BD 2.5 million, marking a 457% increase compared to BD 

441 thousand from the same quarter in 2018.  The bank’s net operating 

income recorded BD 5.3 million in the fourth quarter of the year, 

increasing by 121% from BD 2.4 million in the last quarter of 2018. Total 

operating expenses for the final quarter of 2019 were BD 2.9 million 

versus BD 1.9 million recorded in the same quarter of last year. EPS for 

Q4 in 2019 were 6.65 Bahraini fils compared to the 1.19 Bahraini fils 

recorded in the fourth quarter of 2018. Total comprehensive income for 

the fourth quarter of 2019 increased by 646% to BD 2.8 million from the 

BD 369 thousand recorded in Q4 of 2018. 

 

SICO saw its consolidated net profit for the year increase by 63% to BD 

6.0 million from the BD 3.7 million recorded at the end of 2018. The bank 

recorded a 36% increase in net operating income at BD 14.6 million in 

2019 from BD 10.7 million in the previous year. Total operating 

expenses, including general administration expenses, staff overheads, 

and other expenses, recorded BD 8.5 million at the end of 2019 versus 

BD 6.7 million in the same period of 2018. Earnings per share (EPS) for 

2019 came in at 16.32 Bahraini fils, an increase by 63% from the 10.01 

Bahraini fils recorded at year-end 2018.Total comprehensive income 

grew by 81% from the BD 3.8 million recorded at the end of 2018 to BD 

6.8 million in 2019. 

 

Commenting on SICO’s performance during 2019, Chairman of the 
Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “SICO has 
cemented its reputation as a leading financial services provider in the 
GCC, offering its clients a full suite of services and advisory that enables 
them to capitalize on a multitude of investment opportunities. Our results 
speak for themselves with strong top- and bottom-line growth on account 
of multiple mandates throughout the year that attest to our position as a 
trusted partner on some of the most complex transactions across the 
region. We hope to continue to build on our operational successes 
throughout the next year as we embark on expanding our presence in 
the GCC.” 
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Growth during 2019 was driven primarily by an increase in the bank’s net fee income, which grew by 51% to 

BD 6.3 million from the BD 4.2 million recorded at the end of 2018. Additionally, net investment income 

witnessed a 41% increase from BD 3.1 million at the end of 2018 to BD 4.3 million at year-end 2019, further 

driving growth for the bank.  

 

Total shareholders’ equity as at 31 December 2019 amounted to BD 59.4 million representing an increase of 

7% over BD 55.7 million as recorded at year-end 2018. 

 

Total Assets under Management (AUMs) 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) at year-end 2018, as SICO continued 

to be the asset manager of choice for its clients.  

 

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

were BD 2.8 billion (US$ 7.4 billion) at 31 December 2019, increasing by 20% from BD 2.3 billion (US$ 6.2 

billion) recorded at year-end 2018. 

 

SICO’s total balance sheet footings recorded BD 166.8 million at year-end 2019, increasing by 23% from the 

BD 135.3 million recorded at year-end 2018, resulting primarily from increased assets, particularly cash and 

bank balances as well as securities and other assets. Consolidated capital adequacy ratio for the bank came 

in at a healthy 63.57% at the close of 2019.  

 

SICO’s Board of Directors has recommended a cash dividend of 10% of the share capital, equivalent to 10 

Bahraini fils per share subject to the approval of the Central bank of Bahrain and the General Assembly. 

 

The external auditors, KPMG have issued an unqualified opinion on the financial statements for the year ended 

31 December 2019. 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi reported: “SICO was successful in capturing positive business 

trends during the year, further developing our comprehensive suite of services and delivering a strong set of 

results. Key highlights of the year included new asset management mandates, introduced while maintaining 

SICO’s overall performance and track record in this space. On the investment banking front, SICO won several 

new mandates advising on the execution of high-profile transactions, the most notable being the acquisition of 

Bahrain Islamic Bank by the National Bank of Bahrain, one of the country’s largest transactions to date. 

Meanwhile, SICO continued to broaden the client base at its market-making and brokerage businesses, 

attracting new clients in the UAE and Bahrain. SICO has been Bahrain’s most active market-maker and the 

Kingdom’s number one broker for 21 years. I am also pleased to report that with the establishment of an asset 

management subsidiary in KSA, SICO Financial Saudi Company. The venture will strengthen our position in 

the region’s largest market for asset management services, allowing SICO to capitalize on market growth 

driven by Saudi Arabia’s upgrade to emerging market status on both the FTSE and MSCI indices.” 

 

“With a solid presence in three GCC markets including KSA, the region’s largest market, we are confident that 

SICO is now well-positioned to capitalize on new opportunities. We are heading into 2020 geared for growth 

and larger mandates with a strong earnings upside as we expand our presence beyond our borders.”  
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The press release and the full set of financial statements will be available on the Bahrain Bourse website. 

 

 

-Ends- 

 

  



  
 
 

sicobank.com 

Press Release  
            Manama, Kingdom of Bahrain:  2 March 2020 

 

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. 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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 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  أرباح صافي بحريني دينار مليون 6.0 عن تعلن سيكو

 عن السنة الماضية  %63 نسبةببارتفاع 
 

 

 
 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 
 السيدة نجالء محمد الشيراوي

 الرئيس التنفيذي

 

 

 

 صةالمرخ ،)م( ب.م.ش سيكو اليوم . أعلنت2020مارس  2 –المنامة، مملكة البحرين 
الموحدة للربع األخير من  اعن نتائجه تقليدي، جملة كبنك المركزي البحرين مصرف من

 .2019ديسمبر  31العام والسنة الكاملة المنتهية في 
  

الى  %457بنسبة   2019من عام لفترة الربع الرابع  الموحدة األرباح صافي ارتفع 
عام  من الفترة لنفس بحريني دينار ألف 441مقارنة مع   بحريني دينار مليون  2.5

مليون دينار بحريني في الربع الرابع من  5.3. وبلغ صافي الدخل التشغيلي للبنك 2018
.  2018عام  لنفس الفترة منمليون دينار بحريني  2.4% من 121العام، بارتفاع بنسبة 

مليون دينار بحريني 2.9  مبلغ  2019وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع األخير من عام 
مليون دينار بحريني في نفس الربع من العام الماضي. وجاءت ربحية السهم  1.9مقابل 

فلس  1.19، مقارنة مع 2019فلس بحريني في الربع الرابع من عام  6.65الواحد 
 من الرابع الربع في الشامل الدخل إجمالي أما. 2018ربع الرابع من عام بحريني في ال

ألف  369دينار بحريني من  مليون 2.8 % ليصل إلى 646ارتفع بنسبة  فقد 2019 عام
 .2018دينار بحريني في الربع الرابع من عام 

 
مليون  6.0لتبلغ  % 63بنسبة  للعام وقد حقق البنك ارتفاعاً في صافي األرباح الموحدة 

مليون دينار بحريني في نهاية عام  3.7مع   مقارنة 2019للسنة المالية  دينار بحريني
مليون دينار  14.6% ليصل الى 36بنسبة و أرتفع صافي الدخل التشغيلي . 2018

مليون دينار بحريني خالل العام الماضي. وبلغ  10.7مقارنة مع  2019بحريني في عام 
إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة 

 6.7مقارنة مع   2019نهاية عام  مليون دينار بحريني في 8.5والمصاريف األخرى 
فلس  16.32 لواحد ا السهم ربحية بلغتمليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي .و

. وارتفع إجمالي الدخل 2018فلس في نهاية عام  10.01% من 63بزيادة  2019لعام 
 6.8إلى  2018مليون دينار بحريني في نهاية عام   3.8% من81الشامل للعام بنسبة 

  . 2019مليون دينار بحريني في عام 
  
 

هللا بن خليفة آل خليفة، ، صرح الشيخ عبد 2019وتعليًقا على أداء سيكو خالل عام 
تقديم  الرائدة في"لقد نجحت سيكو في ترسيخ مكانتها  رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال:

لخدمات مجموعة واسعة من ا في منطقة الخليج، حيث توفرواألستثمارية الية المالخدمات 
تائجنا االستفادة من الفرص االستثمارية المجزية. إن ن واالستشارات التي تتيح لعمالئنا

قدرتنا على تحقيق نمو قوي في الدخل والعائدات يرجع إلى النجاحات  وتتحدث عن نفسها 
بعض من أهم الصفقات ل تعزز مركزنا كشريك يعتمد عليه  التي حققناها طوال العام والتي

. نحن نتطلع إلى مواصلة هذا النجاح التشغيلي خالل العام وأكثرها تعقيداً  في أنحاء المنطقة
 ." في ظل جهودنا الرامية إلى توسعة تواجدنا في دول مجلس التعاون الخليجيالقادم 

 
 



  
 
 

2 
 

 بيان صحفي
 2020مارس  2المنامة، مملكة البحرين،

 

مليون دينار  6.3% ليصل الى 51زيادة في صافي الدخل من الرسوم الذي ارتفع بنسبة  2019ويعكس النمو المتحقق خالل عام 
صافي الدخل  ارتفاع . ويعود الفضل أيضاً في تحقيق النمو إلى2018مليون دينار بحريني في نهاية عام  4.2بحريني مقارنة مع 

مليون دينار بحريني في نهاية  4.3إلى  2018مليون دينار بحريني في نهاية عام  3.1% من 41على األنشطة االستثمارية بنسبة 
2019. 

 
  55.7مقارنة مع  % 7مرتفعاً بنسبة  2019 مليون دينار بحريني مع نهاية عام   59.3إجمالي حقوق المساهمين ما قيمتهوبلغ 

 .2018مليون دينار بحريني في نهاية عام 
 

ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي( كما في  2.1مليون دينار بحريني ) 808.7من ناحية أخرى، ارتفعت األصول تحت اإلدارة إلى 
، حيث واصلت 2018مليار دوالر أمريكي( في نهاية  1.9مليون دينار بحريني ) 699.1% مقارنة مع 16، بزيادة بنسبة 2019

 سيكو تعزيز مركزها باعتبارها مدير األصول المفضل لدى عمالئها. 
 

% 20 بنسبة  لسيكو بالكامل والمملوكة التابعة االستثمارية الصناديق لخدمات شركة سيكو لدى بها المحتفظ األصول قيمةكما نمت 
مليار دينار بحريني  2.3مقابل  2019ديسمبر  31كما في    مليار دوالر أمريكي(7.4  (بحريني  مليار دينار   2.8 إلى لتصل

 .2018مليار دوالر أمريكي( في نهاية  6.2)
  
 بزيادةاي   ، 2019في نهاية عام   بحريني دينار مليون 166.8ما قيمته   العمومية الميزانية في اإلجمالية األرصدة سجلت و

، فضال ارتفاع األصول وخاصة أرصدة النقد والبنوك  يدعمها، 2018في نهاية   بحريني دينارمليون  135.3% من 23 بنسبة
 . 2019 نهاية في % 63.57 الموحدة الرأسمالية الكفاية نسبة وبلغت، واألصول األخرىوراق المالية عن األ

 
فلس بحريني للسهم الواحد بعد  10، بما يعادل % من رأس المال 10ة بنسبة وقد أوصى مجلس إدارة سيكو بتوزيع أرباح نقدي

 موافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية. 
 

 31البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  نع متحفظ غير رأي بأبداء فخرو، جي ام بي كي السادةوقام المدققون الخارجيون 
 .2019ديسمبر 

 
لألعمال خالل   اإليجابيةالبيئة نجحت سيكو في االستفادة من : "قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو من جانبها،

والتي ساهمت في تحقيق نتائج قوية. لخدماتنا المختلفة والمتكاملة  الهامة والتي نتج عنها الحصول على العديد من التفويضاتالعام 
مع المحافظة على سجل أدائنا  جديدة إلدارة األصول حصولنا على تفويضات ومن أبرز اإلنجازات التي حققتها سيكو خالل العام 

عديد من الصفقات والتي كان أبرزها القيام بدور للالقيام بدور المستشار في  لخدمات المصرفية االستثماريةقيام قسم  ا، والقوي
ين اإلسالمي، وهي واحدة من أكبر عمليات األستحواذ في على أسهم بنك البحر الوطنيبنك البحرين استحواذ مستشار تنفيذ صفقة 

في اإلمارات الوساطة صناعة السوق وألعمال  رؤوس األموالالمزيد من استقطاب  فضال عن نجاحنا في حتى اآلن، البحرين 
عشرين عاماً واحد و الوسيط األفضل على مدى صانع السوق األنشط ووالبحرين، حيث حافظنا على مركزنا الراسخ باعتبارنا

سوف تأسيس شركة تابعة إلدارة األصول تحت اسم شركة سيكو السعودية المالية في المملكة العربية السعودية،  أنكما الماضية. 
في الفرص المواتية لنا االستفادة من ويتيح ، أدارة األصول في أحد أهم أسواق المنطقةخدمات سيكو في يساهم في تعزيز مكانة 

ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال ( FTSEأعقاب انضمام المملكة إلى تصنيف األسواق الناشئة على مؤشر فوتسي راسل )
 ." (MSCIإنترناشيونال )

 
 قد على ثقة بأن سيكو"وفي ظل تواجد راسخ في ثالث من أسواق منطقة الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، فإننا 

لتحقيق النمو والتوسع  الجادة نتائج أفضل في إطار مساعيناتحقيق أصبحت اآلن في مكانة تؤهلها لالستفادة من الفرص الجديدة و
 خارج البحرين."
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 والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين. و  البيان الصحفي منسيتوفر كل 

 
 

 -انتهى  -
 

 
 

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

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص  2.1االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
سيكو للوساطة : لها بالكامل ثالث شركات تابعة ومملوكةمن مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

السعودية المالية المزودة لخدمات سيكو و ،سيكو لخدمات الصناديق االستثماريةووساطة مالية مقرها أبوظبي، المالية، وهي دار 
وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على  إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية.

الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول 
اعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصن

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  90من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
تمضي ، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. و1995العام 

سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن 
سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي 

 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
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