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SICO Reports BD 3.0 million Net Profit for the year ended
December 31, 2020
The bank’s assets under management increased during the year by 9% to BD 877.9 million (USD 2.3
billion)
Manama, Kingdom of Bahrain – 27 February 2021 SICO BSC (c), licensed as a conventional wholesale
bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the fourth quarter
and year ended 31 December 2020.
SICO’s consolidated net profit for the fourth quarter was BD 1.2 million, a decrease of 49% year-on-year from
the BD 2.5 million for the same quarter in 2019. Earnings per share (EPS) for the quarter were 3.37 Bahraini
fils, compared to 6.65 Bahraini fils in the fourth quarter of 2019. Total comprehensive income for the fourth
quarter of 2020 amounted to BD 1.7 million, a decrease of 38% from the BD 2.8 million recorded in the same
quarter of 2019. The decline in consolidated net profit for the fourth quarter 2020 compared to the same quarter
is 2019 is attributed to lower performance fees for assets under management as a result of the COVID-19
pandemic.
SICO recorded a consolidated net profit of BD 3.0 million for the full year 2020, a decrease of 51% from the
BD 6.0 million recorded at year-end 2019. EPS for the year were 8.0 Bahraini fils, compared to 16.32 Bahraini
fils at the end of 2019. SICO’s total comprehensive income for 2020 came in at BD 2.9 million, a decrease of
57% from the BD 6.8 million posted at year-end 2019.
Total shareholders’ equity amounted to BD 58.3 million as at 31 December 2020, declining by a slight 2%
year-on-year from the BD 59.4 million recorded for 31 December 2019.
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SICO’s total assets of BD 181.8 million at year-end 2020, up by 9% from the BD 166.8 million recorded at the
close of 2019.
SICO’s Board of Directors has recommended a cash dividend of 5% of the share capital, equivalent to 5
Bahraini fils per share and 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 2020.
Overall, the bank’s financial performance in 2020 was impacted by the COVID-19 pandemic-related economic
shock and the extreme volatility resulting from oil prices fluctuations and their impact on the market valuation
of regional securities.
Adverse market conditions took a toll on SICO’s net investment income, which recorded BD 2.2 million for
2020, a decrease of 48% from the BD 4.3 million recorded for the previous year. However, net investment
income posted improved results in the second half of the year backed by the steady recovery in capital markets.
Net fee income for 2020 amounted to BD 3.6 million, a 42% year-on-year decline compared to the BD 6.3
million recorded in 2019. The decline is attributed to lower performance fees in 2020 due to challenging market
conditions which affected the performance of assets under management in comparison to the previous year.
Brokerage and other income recorded BD 3.2 million in 2020, growing by 35% from the BD 2.4 million achieved
in the previous year. The bank saw significant growth from its global and regional brokerage activities, with the
division demonstrating strong resilience and an ability to broaden its client base and attract new retail and

institutional clients, leveraging its multiple digital trading platforms.
Net other interest income experienced growth of 3% in 2020 as compared to the previous year. This is due to
SICO’s ability to sustain business activities as well as the deployment of efficient strategies for offering
collateralized lending and effective utilization of liquid assets. The bank’s prudent and conservative credit risk
management strategy enabled it to carry out its functions without taking additional provisions.
Total assets under management (AUMs) stood at BD 877.9 million (USD 2.3 billion) as of 31 December 2020,
increasing by 9% from the BD 808.7 million (USD 2.1 billion) recorded at year-end 2019, driven by new clients
mandates and the asset management team’s strong performance as well as continued market stability and
improvement across the region during the second half of the year.
Assets under custody with the Bank’s wholly owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS), stood
at BD 3.0 billion (USD 8 billion) at 31 December 2020, growing by 7% year-on-year from the BD 2.8 billion
(USD 7.4 billion) at the end of 2019.

Commenting on SICO’s performance for 2020, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al
Khalifa said: “SICO demonstrated outstanding resilience in the face of a turbulent year, with the robustness
of our business model and our team’s talents and capabilities proving equal to the challenge. Additionally, we
have made progress on our expansion and growth strategy, having acquired a majority stake in Bank Muscat’s
Saudi-based subsidiary, Muscat Capital. This should allow us to offer full-fledged services in the Kingdom and
to further enhancing our ability to meet clients’ investment needs and marking a milestone in our
achievements.”
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We would like to express our gratitude and appreciation to the government of the Kingdom of Bahrain for their
wise leadership and direction and for the role of the Crown Prince Prime Minister in quickly enacting measures
to contain the COVID-19 pandemic and supporting initiatives to sustain the economy of our beloved kingdom.”

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi further added: “SICO has continuously demonstrated the
strength of its operations as well as its ability to adapt to unforeseen conditions in order to continue delivering
value to its stakeholders. In spite of the resounding impact of closures on businesses across the globe as well
as market and oil price fluctuations negatively affecting our business, SICO was still able to deliver positive
results and generate value for our shareholders. At our asset management business, our total AUMs grew by
9% from the value booked at the end of 2019. Additionally, SICO’s signature equity funds continued to
outperform their benchmarks. On the investment banking front, we maintained our upward trajectory, gaining
several key mandates, while cementing the bank’s position as a leading provider of value-added services and
innovative advisory solutions. Meanwhile, SICO’s brokerage operation also continued to grow, with its fixed
income business posting outstanding results during the year, reaching transaction volumes of USD 1.4 billion.
The division has retained its status as Bahrain’s leading broker for 22 consecutive years, with a total market
share of 56% for 2020. Our Abu Dhabi-based brokerage subsidiary SICO Financial Brokerage witnessed its
most profitable year to date. We are proud of the achievements we have made throughout the year and our
ability to ensure business continuity and meet our clients’ evolving needs in the face of the unfolding crisis, all
while safeguarding the health and safety of our employees.”
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.

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.3 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
رئيس مجلس األدارة

السيدة نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو تسجل  3.0مليون دينار بحريني صافي أرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
نمو األصول تحت اإلدارة بنسبة  %9لتصل إلى  877.9مليون دينار بحريني ( 2.3مليار دوالر أمريكي)
المنامة ،مملكة البحرين –  27فبراير  :2021أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،المرخصة من مصرف البحرين
المركزي كبنك جملة تقليدي ،اليوم عن نتائجها الموحدة للربع األخير من العام و السنة الكاملة المنتهية في 31
ديسمبر .2020
بلغ صافي األرباح الموحدة لفترة الربع الرابع من عام  1.2 ،2020مليون دينار بحريني بانخفاض بنسبة
 %49مقارنة مع  2.5مليون دينار بحريني لنفس الفترة من  .2019و بلغت ربحية السهم الواحد  3.37فلس
بحريني في الربع األخير مقارنة مع  6.65فلس بحريني لنفس الفترة من عام  .2019و سجل إجمالي الدخل
الشامل في الربع الرابع من عام  2020انخفاضا ً بنسبة  %38ليصل إلى  1.7مليون دينار بحريني من 2.8
مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام  .2019و يعزى تراجع صافي األرباح الموحدة في الربع الرابع
من عام  2020مقارنة بنفس الفترة من عام  2019إلى انخفاض رسوم األداء لألصول تحت اإلدارة من جراء
تأثير جائحة (كوفيد )19-على أسوق األسهم في المنطقة.
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و سجلت سيكو صافي أرباح موحدة بقيمة  3.0مليون دينار بحريني للسنة المالية  2020بانخفاض بنسبة
 %51مقارنة مع  6.0مليون دينار بحريني في نهاية عام  .2019و بلغت ربحية السهم الواحد  8.0فلس للعام
مقارنة مع  16.32فلس في نهاية عام  .2019كما بلغ إجمالي الدخل الشامل  2.9مليون دينار بحريني للسنة
المالية  ،2020أي بانخفاض بنسبة  %57مقارنة مع  6.8مليون دينار بحريني في نهاية .2019
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين  58.3مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2020منخفضا ً بنسبة طفيفة %2
مقارنة مع  59.4مليون دينار بحريني في  31ديسمبر .2019وقد بلغ إجمالي الموجودات  181.8مليون دينار
بحريني في نهاية عام  ،2020أي بزيادة بنسبة  %9مقارنة مع  166.8مليون دينار بحريني في نهاية .2019
و أوصى مجلس إدارة سيكو بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %5من رأس المال ،بما يعادل  5فلس بحريني للسهم
الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي و الجمعية العمومية.
و قام المدققون الخارجيون السادة كي بي ام جي فخرو بإبداء رأي غير متحفظ عن البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2020
وبشكل عام ،تأثر األداء المالي لسيكو في عام  2020باآلثار االقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد ، )19-فضال
عن االضطرابات الحادة الناتجة عن تذبذب أسعار النفط ،وتأثيرها على تقييم األوراق المالية في أسواق المنطقة.
و انعكست ظروف السوق الصعبة على صافي ايرادات االستثمار لمحفظة البنك حيث سجل  2.2مليون دينار
بحريني لعام  ،2020بانخفاض بنسبة  %48من  4.3مليون دينار بحريني في العام الماضي .و مما هو جدير
بالذكر أن المحفظة سجلت عوائد إيجابية في النصف الثاني من عام  2020مع تعافي أسواق المال في نفس
الفترة.
و بلغ صافي اإليرادات من الرسوم للعام  3.6 ،2020مليون دينار بحريني ،أي بانخفاض بنسبة  %42مقارنة
مع  6.3مليون دينار بحريني في عام  ،2019و ذلك بسبب انخفاض رسوم األداء من األصول تحت اإلدارة في
عام  ،2020حيث أثرت التحديات التي شهدتها األسواق خالل الفترة على أداء هذه األصول مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت ايرادات الوساطة وااليرادات األخرى بنسبة  %35لتصل إلى  3.2مليون دينار بحريني في عام
 2020من  2.4مليون دينار بحريني في العام الماضي .وقد شهدت سيكو نموا ً ملموسا ً في أنشطة الوساطة في
األسواق اإلقليمية و العالمية ،بينما أظهرت عمليات الوساطة لدى سيكو عبر منصاتها الرقمية المتعددة كفاءة
عالية وقدرة على جذب المستثمرين من األفراد والمؤسسات.
كما حقق صافي دخل الفوائد األخرى نموا ً بنسبة  %3في عام  2020مقارنة بالعام الماضي .ويرجع ذلك إلى
نجاح سيكو في التوسع في أعمالها و أنشطتها ،فضال عن تطبيق استراتيجياتها الفعالة في إدارة السيولة و توفير
خدمات التمويل مع األخذ بعين اإلعتبار إدارة مخاطر االئتمان بصورة منضبطة ومحافظة ،مما أدى إلى عدم
الحاجة ألخذ أي مخصصات متعلقة بهذا الجانب من األنشطة.
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و ارتفعت األصول تحت اإلدارة إلى  877.9مليون دينار بحريني ( 2.3مليار دوالر أمريكي) في  31ديسمبر
 2020بنسبة  %9مقارنة مع  808.7مليون دينار بحريني ( 2.1مليار دوالر أمريكي) في نهاية  ،2019وذلك
بسبب الحصول على تفويضات جديدة ،إلى جانب األداء القوي لفريق إدارة األصول واالستفادة من تحسن
واستقرار األسواق اإلقليمية خالل النصف الثاني من العام.
و بلغت قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل
لسيكو  3.0مليار دينار بحريني ( 8مليار دوالر أمريكي) في  31ديسمبر ،2020أي بزيادة بنسبة  %7على
أساس سنوي من  2.8مليار دينار بحريني ( 7.4مليار دوالر أمريكي) في نهاية .2019
و حول أداء سيكو في عام  ،2020صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة ،رئيس مجلس إدارة سيكو قائال:
"لقد أظهرت سيكو مرونة عالية وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة ،حيث أكد نموذج أعمالنا وإمكانيات وكفاءة
فريق العمل قدرتنا على مواكبة التغيرات في ظل الظروف غير المسبوقة .إن التقدم الذي أحرزناه في استراتيجيتنا
للتوسع و النمو من خالل االستحواذ على حصة األغلبية في شركة مسقط المالية في المملكة العربية السعودية
سوف يتيح لنا توفير خدمات شاملة في المملكة ،بما يعزز قدرتنا على تلبية االحتياجات االستثمارية لعمالئنا،
ويساهم في تحقيق المزيد من اإلنجازات .وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة و حكومتنا
الرشيدة و الدور الرائد لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في السيطرة على تداعيات الجائحة وتحفيز ودعم االقتصاد
في مملكتنا الحبيبة".
من جانبها ،أضافت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة" :لقد أثبتت سيكو قوة عملياتها،
وقدرتها على تحقيق القيمة لمساهميها وعمالئها .وبالرغم من التأثير الهائل إلغالق األعمال في جميع أنحاء
العالم ،فضال عن االضطرابات التي شهدتها أسعار النفط وتأثيرها السلبي على أعمالنا ،إال أن سيكو مازالت تملك
القدرة على تسجيل نتائج إيجابية .وفيما يتعلق بنشاط إدارة األصول ،حققنا أدا ًء قويا ً حيث ارتفعت األصول تحت
اإلدارة بنسبة  %9و واصلت صناديق سيكو االستثمارية التفوق في األداء مقارنة بمؤشراتها المعيارية .أما فيما
يتعلق بالخدمات المصرفية االستثمارية ،فقد حافظنا على أدائنا التصاعدي ،مع الفوز بالعديد من التفويضات
الجديدة ،مما يؤكد مكانة سيكو الرائدة في توفير القيمة المضافة والمشورة المبتكرة .باإلضافة إلى ذلك ،واصلت
عمليات الوساطة النمو مع تحقيق نتائج مشجعة في نشاطنا ألدوات الدخل الثابت ،ليصل حجم المعامالت إلى
 1.4مليار دوالر أمريكي .وحافظ القسم على مكانته باعتباره الوسيط الرائد في البحرين على مدى  22عاما ً
متتالية ،مع االستحواذ على  %56من إجمالي حصة السوق لعام  .2020كما شهدت شركتنا التابعة سيكو
للوساطة المالية الواقع مقرها في دبي أعلى مستوى من الربحية حتى اآلن .إننا نشعر بالفخر واالعتزاز لما حققناه
من إنجازات على مدى العام ،ومن قدرتنا على ضمان استمرارية األعمال وتلبية احتياجات عمالئنا المتنامية في
خضم أزمة عاتية سادت أنحاء العالم ،مع الحرص على وضع صحة وسالمة موظفينا على قمة أولوياتنا".
سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول  .SICO-Cيتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة
للبيانات المالية على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
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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 أكثر من  2.3مليار 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 السعودية المالية المزودة لخدمات
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على
إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق 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 قد ًما 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.
لمزيد من المعلومات:
ندين عويس
مدير العالقات العامة
سيكو
هاتف مباشر)+973( 1751 5017 :
البريد اإللكترونيnoweis@sicobank.com :
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