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SICO Reports a Net Profit of BD 3.7 million Attributed to the
Shareholders of the Bank in the Nine Months of 2021
Stellar performance yields 113% growth in net consolidated profit and growth in AUMs of
79%
Manama, Kingdom of Bahrain – 11 November 2021 SICO BSC (c), licensed as a conventional wholesale
bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the third quarter and
nine months ended 30 September 2021.
On a quarterly basis, SICO reported a consolidated net profit attributable to the shareholders of the bank for
the third quarter of 2021 amounting to BD 790 thousand compared to BD 1.6 million recorded in the same
quarter last year, a 49% year-on-year decline. The decline in quarterly net profitability was mainly due to lower
investment income in the third quarter of the year compared with the third quarter of the previous year, which
witnessed strong market rebound post the decline experienced across all asset classes earlier in the year.
Earnings per share (EPS) recorded 2.10 Bahraini fils in the third quarter of 2021 against 4.20 Bahraini fils in
the same period last year. SICO’s total comprehensive income for 3Q-2021 stood at BD 897 thousand
compared to BD 1.9 million in 3Q-2020, representing a decrease of 52%.
On a year-to-date basis, SICO recorded a consolidated net profit attributable to the shareholders of the bank
for the nine months of 2021 amounting to BD 3.7 million, a significant increase of 113% from the BD 1.7 million
recorded in the nine months of 2020. Bottom-line profitability was primarily driven by higher net fee income,
net investment income and net interest income during the nine-month period. Earnings per share (EPS) were
9.19 Bahraini fils for the nine months of 2021 compared to 4.63 Bahraini fils for the same period of 2020.
SICO’s total comprehensive income recorded a 245% y-o-y surge in the nine months of 2021, reaching BD
4.2 million in in the nine months of 2021 versus BD 1.2 million in the same period of the previous year.
Total equity attributed to shareholders increased by 13% to BD 66.1 million as at 30 September 2021 compared
to BD 58.3 million recorded as at 31 December 2020. The increase in shareholders’ equity was primarily due
to SICO’s liquidation of its treasury shares through the share swap-based acquisition of Saudi-based
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investment bank Muscat Capital and the addition of a new shareholder (Bank Muscat) during the period. It is
also worth mentioning that SICO had distributed a dividend for the year 2020 amounting to BD 2.1 million,
equivalent to 5% of share capital as at 31 December 2020.
SICO’s total assets recorded BD 240.6 million as at 30 September 2021, an increase of 32% from the BD 181.8
million recorded at year-end 2020. The growth in assets was driven by the acquisition of a majority stake
(72.7%) in Saudi Arabia’s Muscat Capital, later rebranded as SICO Capital. SICO consolidated the assets and
liabilities of SICO Capital on a line-by-line basis from the first quarter of 2021, including off-balance sheet
items, driving an overall rise in SICO’s total asset position. The growth in total assets throughout the ninemonth period was further driven by an increase in securities bought under repurchase agreements as well as
an increase in liquidity.
Performance across the majority of SICO’s lines of business maintained its momentum throughout the nine
months of 2021, as regional markets continued to recover on the back of easing COVID-19-related restrictions
and consequent turnaround in economic activity. SICO’s net investment income recorded BD 3.7 million in the
nine months of 2021 against BD 1.7 million booked for the same period of 2020, marking a substantial increase
of 120%. The increase in net investment income was attributable to the solid performance of SICO’s proprietary
investments, particularly during the first half of the year. Net fee income reached BD 3.8 million in the nine
months 2021, an increase of 45% from the BD 2.6 million recorded in the nine months of 2020, reflecting
SICO’s solid performance across its mandates and funds, alongside the growth of its total assets under
management (AUMs). SICO’s net interest income recorded BD 1.3 million for the nine months of 2021, growing
by 25% from the net interest income figure of BD 1.1 million recorded in the nine months of 2020. SICO’s net
interest income grew despite a lower interest rate environment during the nine months of 2021 compared to
the same period last year.
Brokerage and other income recorded BD 2.1 million in the nine months of 2021 as compared to BD 2.7 million
that registered in the nine months of 2020. The BD 2.7 million of 2020 is inclusive of an one off item of BD 312
thousand which represents the subsidies provided by the Government of Bahrain by way of wages support,
to assist the private sector affected by the impact of Covid- 19. Equities Brokerage delivered a solid
performance during the period, while fixed income brokerage trading volumes are less in the current year when
compared to the extraordinary activity witnessed last year.
Consolidated AUMs amounted to BD 1.6 billion (USD 4.2 billion), increasing by 79% from BD 877.9 million
(USD 2.3 billion) as at year-end 2020. This increase is attributed to the consolidation of SICO Capital’s AUMs
to the amount of USD 879 million combined with a net increase in SICO AUMs by USD 970 million during the
period. Assets under custody with the bank’s wholly owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS),
stood at BD 3 billion (USD 8 billion) as at 30 September 2021.
Commenting on SICO’s performance for the nine-month period, Chairman of the Board Shaikh Abdulla
bin Khalifa Al Khalifa said: “SICO continued on its growth trajectory while displaying resilience across its
business operations. We are particularly pleased with the bank’s ability to capitalize on opportunities and
continuously grow its fees revenue as we expand our footprint within the region focusing on our core business.
We look forward to closing the year on a strong note as our operations continue to generate rapid growth and
further strengthen our market-leading position.
Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi further added: “SICO was able to capture the upside of the
markets’ recovery and deliver a commendable performance through the nine-month period. Our asset
management division delivered marked growth in net fee income driven by its newly secured mandates and
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by the strong performance of its assets under management including SICO’s funds and portfolios investing in
equities, fixed-income, revenue generating real estate and short-term money market instruments.
“As we approach the final months of the year and looking into 2022, we are cautiously optimistic about the
sustained recovery in global economic activity. That being said, we are confident in our ability to continuously
adapt to market challenges as we have time and again proven with resilient results and outperformance,” AlShirawi concluded.
Throughout the nine-month period, SICO’s performance has been acknowledged with a multitude of awards
and accolades, including the Euromoney Awards for Excellence, where SICO was named Best Investment
Bank in Bahrain for the third year in a row, the Best Investment Bank in Bahrain Award at the 2021 Global
Finance World’s Best Investment Banks awards for the second consecutive year, and one of the Middle East’s
30 Biggest Asset Managers by Forbes Magazine.
SICO is listed on Bahrain Bourse (“BHB”) and its code is SICO-C. The press release and full set of financial
statements are available on BHB website.
– Ends –
About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.2 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 investment banking company, SICO Capital. 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

السيدة نجالء محمد الشيراوي

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

 3.7مليون دينار بحريني صافي أرباح سيكو الموحدة العائد إلى مساهمي الشركة األم
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر من عام 2021

نمو صافي األرباح الموحدة بنسبة  %113ونمو األصول تحت اإلدارة بنسبة %79
المنامة ،مملكة البحرين –  11نوفمبر  .2021أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة
تقليدي ،اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2021
بلغ صافي األرباح الموحدة العائد إلى مساهمي الشركة األم  790ألف دينار بحريني للربع الثالث من عام  2021مقارنة مع 1.6
مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  %49على أساس سنوي ،يعزى هذا االنخفاض
إلى تراجع في إيرادات االستثمار في الربع الثالث من العام مقارنة بالعام الماضي والذي شهد ارتدادا قويا لألسواق وجميع فئات
األصول خالل الفترة .وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع الثالث من العام  2.10فلس بحريني مقارنة مع  4.20فلس بحريني للسهم
الواحد لنفس الفترة من عام  .2020وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثالث من عام  2021ما قيمته  897ألف دينار بحريني
مقارنة مع  1.9مليون دينار بحريني من العام الماضي ،بما يمثل انخفاضا بنسبة .%52
وسجلت سيكو  3.7مليون دينار بحريني صافي أرباح موحدة عائد إلى مساهمي الشركة األم لفترة التسعة أشهر من عام ،2021
مرتفعة بنسبة  % 113من  1.7مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام  .2020وترجع الربحية المتحققة بشكل رئيسي إلى ارتفاع
صافي اإليرادات من الرسوم ،وصافي إيرادات االستثمار ،وصافي الدخل من الفوائد خالل فترة التسعة أشهر .كما بلغت ربحية
السهم الواحد  9.19فلس بحريني لفترة التسعة أشهر من عام  2021مقارنة مع  4.63فلسا لنفس الفترة من عام  .2020كما ارتفع
إجمالي الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر من عام  2021بنسبة  %245ليصل إلى  4.2مليون دينار بحريني مقابل  1.2مليون دينار
بحريني في نفس الفترة من العام الماضي.
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كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك بنسبة  %13إلى  66.1مليون دينار كما في  30سبتمبر  2021مقارنة مع
 58.3مليون دينار بحريني كما هو في  31ديسمبر  .2020لقد ساهم بيع أسهم الخزينة عن طريق عملية تبادل األسهم ضمن صفقة
استحواذ سيكو على شركة مسقط المالية إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين و دخول مساهم جديد (بنك مسقط) لقائمة مساهمي سيكو
خالل الفترة .هذا مع العلم أن سيكو قامت بتوزيع أرباح عام  2020على مساهميها بقيمة  2.1مليون دينار بحريني أي ما يعادل %5
من رأس المال ،كما في  31ديسمبر .2020
بلغ إجمالي الموجودات  .240.6مليون دينار كما في  30سبتمبر  ،2021بزيادة بنسبة  %32من  181.8مليون دينار في نهاية عام
 .2020وتُعزى الزيادة في اجمالي الموجودات إلى استحواذ سيكو خالل هذه الفترة على حصة األغلبية ( )%72.7في شركة مسقط
المالية الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية والتي تم استبدال هويتها بهوية جديدة تحت مسمى "سيكو المالية" أو "سيكو كابيتال".
وقد قامت سيكو بتوحيد البيانات الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في الميزانية العامة لشركة مسقط المالية
ضمن القوائم المالية الموحدة لسيكو في الربع األول من عام  ،2021مما أسفر عن زيادة كلية في إجمالي أصول سيكو .كما ارتفع
إجمالي األصول خالل التسعة أشهر من العام  2021نظرا للزيادة في األوراق المالية المدرجة تحت اتفاقيات إعادة الشراء ،إضافة
إلى االرتفاع في السيولة.
وشهدت فترة التسعة أشهر من عام  2021أداء قويا في أغلبية قطاعات األعمال في سيكو ،حيث واصلت األسواق اإلقليمية التعافي
مع التخفيف من القيود المفروضة بسبب انتشار كوفيد 19-وما تبع ذلك من تعزيز النشاط االقتصادي .وبلغ صافي إيرادات االستثمار
 3.7مليون دينار بحريني في فترة التسعة أشهر من عام  ،2021مقارنة مع  1.7مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام ،2020
بما يمثل زيادة بنسبة  .%120وترجع الزيادة في صافي إيرادات االستثمار إلى األداء القوي لمحفظة سيكو ،خاصة خالل النصف
األول من العام .وبلغ صافي اإليرادات من الرسوم  3.8مليون دينار بحريني في فترة التسعة أشهر من عام  ،2021بزيادة  %45من
 2.6مليون دينار بحريني في فترة التسعة أشهر من عام  ، ،2020بما يعكس نمو إجمالي األصول تحت اإلدارة ،إلى جانب تحقيق
أداء قوي لألصول تحت اإلدارة .كما بلغ صافي االدخل من الفوائد  1.3مليون دينار لفترة التسعة أشهر من عام  ،2021أي بزيادة
بنسبة  25%من  1.1مليون دينار في نفس الفترة من عام  ،2020وتأتي هذه الزيادة بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة خالل فترة
التسعة أشهر من عام  ،2021مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت إيرادات الوساطة و اإليرادات األخرى  2.1مليون دينار لفترة التسعة أشهر من عام  2021مقارنة مع  2.7مليون دينار في
نفس الفترة من عام  .2020وكان مبلغ الـ  2.7مليون دينار بحريني قد اشتمل على  312ألف دينار بحريني عبارة عن دعم حكومي
للرواتب لمرة واحدة خالل سنة  ، 2020و ذلك للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص .كما شهدت إيرادات الوساطة
لألسهم زخما ملموسا مع تحقيق أداء قوي خالل الفترة بالمقارنة مع أدوات الدخل الثابت التي شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة
بالنشاط االستثنائي الذي شهدته العام السابق.
من ناحية أخرى ،بلغ إجمالي األصول الموحدة تحت اإلدارة  1.6مليار دينار بحريني ( 4.2مليار دوالر أمريكي) أي بزيادة بنسبة
 %79من  877.9مليون دينار بحريني ( 2.3مليار دوالر أمريكي) في نهاية عام  .2020و تُعزى هذة الزيادة إلى إدراج األصول
تحت اإلدارة لسيكو المالية والتي بلغت قيمتها  879مليون دوالر أمريكي ،فضال عن زيادة في األصول تحت اإلدارة لسيكو بقيمة
 970مليون دوالر أمريكي خالل الفترة .أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة
والمملوكة بالكامل للبنك ،فقد بلغت  3مليارات دينار بحريني ( 8مليار دوالر أمريكي) كما في  30سبتمبر .2021

وفي تعليقه على أداء سيكو خالل فترة التسعة أشهر من عام  ،2021قال الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة:
"واصلت سيكو مسيرة النمو من خالل قدراتها العالية على مواكبة التغيرات في مختلف عملياتها .نحن سعداء بقدرة سيكو على
االستفادة من فرص النمو ومواصلة زيادة اإليرادات من الرسوم في ظل توسع عملياتنا في المنطقة والتركيز على نشاطاتنا األساسيه.
إننا نتطلع إلى إنهاء العام بأداء قوي مع استمرار تحقيق المزيد من التقدم وترسيخ مكانتنا الرائدة في األسواق".
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ومن جانبها قالت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :لقد نجحت سيكو في االستفادة من تعافي األسواق وتقديم أداء
جيد على مدى فترة التسعة أشهر .وقد حقق قسم إدارة األصول نموا ملموسا في صافي اإليرادات من الرسوم نتيجة للحصول على
تفويضات جديدة ،باإلضافة إلى األداء القوي لألصول تحت اإلدارة والتي تشمل الصناديق والمحافظ والتي تستثمر في األصول
المتعددة كاألسهم و أدوات الدخل الثابت والعقارات المدرة للدخل وأدوات سوق المال قصيرة األجل”.
واختتمت السيدة نجالء قائلة" :ونحن على أعتاب الشهور األخيرة من العام ونتطلع إلى  ،2022فإننا نبدي تفاؤال حذرا تجاه تحقيق
االنتعاش المستدام في النشاط االقتصادي العالمي .ونحن على ثقة من قدرتنا على مواكبة تغيرات السوق ومواجهة التحديات ،فقد أثبتنا
مرارا وتكرارا قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة وأداء يتجاوز التطلعات".
وعلى مدى التسعة أشهر  ،فازت سيكو بالعديد من الجوائز رفيعة المستوى ،بما في ذلك جوائز يوروموني للتميز ،حيث حصلت
سيكو على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" للعام الثالث على التوالي ،وجائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين "2021
ضمن جوائز جلوبال فاينانس ورلد للعام الثاني على التوالي ،فضال عن تصنيف سيكو ضمن أفضل  30من مدراء األصول في الشرق
األوسط من قبل مجلة فوربس.
سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول  .SICO-Cيتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على
الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
-

انتهى -

نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية
االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى  4.2مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف
البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل :سيكو للوساطة المالية ،وهي دار
وساطة مالية مقرها أبوظبي ،وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية االستثمارية والواقع
مقرها في المملكة العربية السعودية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنكا إقليميا موثوقا به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول
والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة
وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على تحقيق
أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قدما 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 يتألف من نحو  100موظف متميز.
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