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SICO Reports BD 1.2 million Net Profit for the First Quarter of 

2021 

The bank’s assets under management increased by 50 % to BD 1.3 billion (USD 3.5 

billion) and assets under custody stood at BD 3.0 billion (USD 8.0 billion) 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 11 May 2021 SICO BSC (c), licensed as a conventional wholesale bank by 
the Central Bank of Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the first quarter ended 31 
March 2021. SICO’s consolidated net profit for the first quarter was BD 1.2 million, an increase of 168% and 
reversing the net loss of BD 1.8 million posted in the first quarter of 2020. Earnings per share (EPS) for the 
first quarter of 2021 were 3.23 Bahraini fils compared to -4.86 Bahraini fils in the first quarter of 2020. Total 
comprehensive income for the first quarter of 2021 increased by 144% to BD 1.4 million compared to a 
comprehensive loss of the BD 3.3 million recorded in the first quarter of 2020.  
 
Total equity attributed to shareholders increased by 9% to BD 63.4 million as at 31 March 2021, net of BD 2.14 
million in cash dividends for FY2020 distributed during the first quarter of 2021. Total shareholders’ equity was 
BD 58.3 million as of 31 December 2020. The increase in overall equity is primarily attributed to SICO’s sale 
of its treasury shares through the share swap-based acquisition of Muscat Capital transaction and the addition 
of a new shareholder (Bank Muscat) in the first quarter of 2021.  
 
SICO’s total assets recorded BD 221.6 million at the close of the first quarter of 2021, up by 22% from the 
BD 181.8 million at year-end 2020. During the quarter ended 31 March 2021, the acquisition of a majority stake 
in Muscat Capital in Saudi Arabia was completed. Consequently, SICO consolidated the assets and liabilities 
of Muscat Capital on a line-by-line basis in the first quarter of 2021, including off-balance sheet items, and 
therefore driving the increase in SICO’s total assets. Meanwhile, Muscat Capital’s income statement and 
financial performance will be consolidated beginning the second quarter of 2021. The growth in assets was 
also driven by an increase in securities bought under repurchase agreements. 
 



  
 
 

sicobank.com 

Press Release  
                       Manama, Kingdom of Bahrain:  11 May 2021 

 

SICO’s business lines performance in this quarter was supported by improved business conditions and 

markets’ upward trajectory, as SICO saw year-on-year increase in net investment income of 157%, net fee 

income of 4%, and net interest income increasing of 8%. On the other hand, brokerage and other income 

experienced lower regional fixed income trading activities compared to previous year which resulted in a 10% 

decline in income from brokerage and others compared to first quarter of 2020. 

 

Total assets under management (AUMs) increased by circa 50% to BD 1.315 billion (USD 3.5 billion) in the 

first quarter of 2021, from BD 877.9 million (USD 2.3 billion) as of 31 December 2020. The increase was driven 

by a 9% growth in SICO’s AUMs during the quarter, as well as the consolidation of the AUMs of Muscat Capital. 

 

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

remained unchanged at BD 3.0 billion (USD 8 billion) for the first quarter of 2021 and year-end 2020. 

 

Commenting on SICO’s performance for the first quarter of 2021, Chairman of the Board Shaikh 

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa said: “SICO’s Board of Directors is pleased with the bank’s results this quarter, 

which reflect SICO’s ability to capture new opportunities and meet clients’ investment needs amid a steady 

market recovery. Additionally, we are proud to have delivered on a key milestone in SICO’s future growth 

strategy through the successful acquisition of the Riyadh-based Muscat Capital, a full-fledged Saudi capital 

markets service provider. The company will operate as “SICO Capital” and will see us further expand our 

capabilities and products beyond Bahrain and across the GCC.” 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi further added: “SICO has steadily continued delivering growth 

and profitability despite a resurgent pandemic, testament to the strength of our businesses and the resilience 

of our operations. Our signature equity and fixed income funds have continued to outperform their market 

indices and generate positive returns for our investors, while SICO’s AUMs continued to grow organically. This 

comes on the back of robust performance and a diverse range of investment strategies and products that cater 

to investors’ unique objectives. Investment banking and brokerage trading has both expanded their client base 

through winning new mandates, which will yield positive growth in their income streams later in the year. 

Meanwhile, the first quarter saw the successful acquisition of Muscat Capital by way of a share swap with its 

parent company, Bank Muscat. This marks the start of SICO’s on-the-ground presence in Saudi Arabia, the 

region’s largest capital market. We are confident that our strong performance across all business lines coupled 

with our new Saudi subsidiary “SICO Capital” leave us well poised to continue capturing new market 

opportunities and generate value for all our stakeholders for years to come.” 

 

SICO kicked off the year with several awards and accolades, including being named Best Investment Bank in 

Bahrain at the 2021 Global Finance World's Best Investment Banks awards for the second consecutive year. 

Additionally, SICO continues to be the Kingdom’s leading broker with a 64% market share in the first quarter 

of 2021 and the most active market maker for 23 consecutive years. SICO’s Abu Dhabi-based brokerage 

subsidiary “SICO Financial Brokerage “awarded 5 star rating during the DFM brokers’ excellence rating 

model award ceremony.  

 

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. 

 
-END- 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 3.5 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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  خليفة آل خليفةالشيخ عبداللة بن  السيدة نجالء الشيراوي

 رئيس مجلس األدارة الرئيس التنفيذي
 

 

 
  العاملربع األول من لصافي أرباح مليون دينار بحريني  1.2 سيكو تسجل

 
 3.0 بها محتفظالصول بلغت األو (مليار دوالر (3.5 بحريني  دينارمليار  1.3 إلى% لتصل 50بنسبة صول تحت اإلدارة نمواأل

 (مليار دوالر 8) بحريني مليار دينار

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة  :: 2021مايو  11 –المنامة، مملكة البحرين 

ارتفع صافي األرباح  وقد. 2021 مارس 31المنتهي في الحالي الموحدة للربع األول من العام المالية عن نتائجها اليوم  ،تقليدي
مليون دينار بحريني في  1.8مقارنة مع خسارة بقيمة في الربع األول بحريني مليون دينار  .21صل الى ي% ل168الموحدة بنسبة 

 فلس 4.86-مقارنة مع  بحريني فلس 23.3وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع األول من العام . 2020الربع األول من عام 
بنسبة  2021إجمالي الدخل الشامل في الربع األول من عام  ارتفع كما لنفس الفترة من العام الماضي. للسهم الواحد خسارة بحريني 

 . 2020مليون دينار في الربع األول من عام  3.3خسارة بقيمة مقارنة مع  مليون دينار 4.1 إلى% 144
 

، بعد 2021مارس  31كما في  مليون دينار 4.63 % ليصل إلى9بنسبة  البنك  مساهمي إلىالملكية العائد إجمالي حقوق  وارتفع
حقوق اجمالي   مقابل 2021تم توزيعها خالل الربع األول من عام  2020مليون دينار للعام المالي  14.2توزيع أرباح نقدية بقيمة 

يق عملية تبادل األسهم ضمن صفقة لقد ساهم بيع أسهم الخزينة عن طر. 2020ديسمبر  31مليون دينار في  3.58 المساهمين

 لقائمة مساهمي مساهم جديد )بنك مسقط(و دخول إجمالي حقوق المساهمين  ارتفاع إلىستحواذ سيكو على شركة مسقط المالية ا
 .األول من العامفي الربع سيكو 

 
مليون  181.8% من 22، بزيادة بنسبة 2021الربع األول من عام  في نهايةمليون دينار  221.6 داتوالموججمالي كما بلغ إ

 ،إلى زيادة األوراق المالية المدرجة تحت اتفاقيات إعادة الشراءالزيادة في اجمالي الموجودات  تُعزى. و2020دينار في نهاية عام 

في الربع ستحواذ عليها من قبل سيكو نشاطات مسقط المالية التي تم اإل لجميعوالمطلوبات  الموجوداتكافة توحيد  إلىباإلضافة 

البيانات الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في  توحيدتم قد  نهمن الجدير بالذكر أو. األول من العام الحالي

ببيانات أما  فيما يتعلق ، 2021في الربع األول من عام  لسيكوالموحدة ضمن القوائم المالية  الماليةلشركة مسقط العامة  الميزانية

  .2021الربع الثاني من عام من  بدءا   هتوحيدسيتم المالي فالدخل واألداء 
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شهدت سيكو زيادة   حيث ،التصاعدي لألسواق اإلتجاهستمرار وا االقتصاديبوادر التعافي ستفادت جميع قطاعات األعمال من ا

%، وزيادة صافي الدخل 4الرسوم  من اإليرادات %، وصافي157ستثمار لمحفظة البنكايرادات االعلى أساس سنوي في صافي 

والت اتدالنخفاض امتأثرة بمقارنة بالعام الماضي % 10بنسبة خرى األ اإليراداتالوساطة و ايرادات ، بينما تراجعت%8من الفوائد 

 . اإلقليمية الثابت الدخلأدوات على 

 

مليار دوالر أمريكي( في  3.5مليار دينار بحريني ) 1.315ليصل إلى تقريبا  % 50وارتفع إجمالي األصول تحت اإلدارة بنسبة 

هذة  تُعزىو . 2020ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي( كما في  2.3مليون دينار ) 877.9 ، من2021الربع األول من عام 

شهدت  لسيكواألصول تحت اإلدارة  أن اإلعتبار الخذ بعينمع ااإلدارة للشركة التابعة مسقط المالية األصول تحت توحيد  إلىالزيادة 

  .% خالل الربع األول9 بنسبة ا  ارتفاعأيضا  

 

نفس  عندظلت فقد أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل للبنك، 

  مليار دوالر(.  8مليار دينار ) 3.0، بقيمة  2020عام  نهايةو 2021في الربع األول من عام مستواها 

 

مجلس  إن: "رئيس مجلس اإلدارة الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، قال 2021وفي تعليقه على أداء سيكو خالل الربع األول من 

في ظل  حتياجات عمالئهاوتلبية االفرص  االستفادة منوالتي تعكس قدرة سيكو على  الربع االولخالل  البنكج ئتانسعيد بدارة اإل

بما حققناه من إنجازات ملموسة في تعزيز استراتيجية النمو التي تتبناها سيكو،  نوفخور. باإلضافة إلى ذلك، فإننا انتعاش األسواق

سيكو بشكل مباشر تواجد  تعزيز اهم فيسوالتي ستالتي تكللت بالنجاح في الربع األول من العام ستحواذ اإلعملية  وذلك من خالل

 ." في البحرين و المنطقةنطاق خدماتنا  و تطور وتوسع" سيكو المالية"العالمة التجارية في السعودية تحت 

 

قائلة: "إن استمرار سيكو في تحقيق النمو والربحية بالرغم  السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو تمن جانبها، أضاف

واصلت  لقدجهة التحديات. مواالتي مكنتنا من  ةالعاليالتشغيلية  والكفاءةمتانة أعمالنا على مدى  يدلمن ظروف تفشي الوباء العالمي 

، بينما لعمالئناوتحقيق عائدات إيجابية  مؤشراتها المعياريةب مقارنةالتفوق في األداء لألسهم وأدوات الدخل الثابت  صناديق سيكو

ي بومنتجاتنا المبتكرة، بما يل االستثماريةواصلت األصول تحت اإلدارة نموها على ضوء األداء الراسخ وتنوع استراتيجياتنا 

الوساطة زيادة نشاط نشاط الخدمات المصرفية االستثمارية وكل من  كما شهد. عمالئنال االستثمارية المتناميةواألهداف  حتياجاتاال

ل الربع األول من العام بنجاح استكملت سيكو خالو. ستنفذ قبل نهاية العام الفوز بتفويضات جديدةو خالل العام العمالءفي قاعدة 

تطور  فيالمالية من خالل صفقة لتبادل األسهم مع الشركة األم بنك مسقط. وسوف تساهم هذه الصفقة  على شركة مسقط ستحواذاإل

أعمال ، فضال عن المتفوقرأس المال في المنطقة. إننا على ثقة بأن أداءنا اق سوأفي المملكة العربية السعودية، أكبر عملياتنا 

لكافة لمواصلة االستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق قيمة عالية  قويةركيزة سوف يمثل  "سيكو المالية"شركتنا التابعة الجديدة 

 ." أصحاب المصالح

 

العام بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل بنك استثماري في  تجدر اإلشارة إلى أن سيكو قد استهلت هذا 

حافظت من جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما  2021في العالم  البنوك االستثماريةأفضل  جوائزالبحرين ضمن 

% من إجمالي حصة 64ستحواذ على عاما  متتالية، مع اإل 23ى الوسيط الرائد في البحرين على مد هاباعتبار امكانتهعلى  سيكو

نجوم  5على تقييم  أبوظبيالواقع مقرها في  "سيكو للوساطة المالية"التابعة الشركة  حصلت و. 2021من  األولالسوق للربع 

  ضمن برنامج سوق دبي المالي لتقييم تميز الوسطاء. 

 
يتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على . SICO-Cسيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول 

 لموقع اإللكتروني لبورصة البحرينا
 -    انتهى  -
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 نبذة عن سيكو
 
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية  

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  3.5االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 
كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية،  مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي،

المصرفية خدمات لوهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو المالية المزودة ل
ا لها، وهي آخذة في التوسع على والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملك االستثمارية ة البحرين مقر 

إقليميا  موثوقا  به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول  ا  الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك
لتي يدعمها فريق بحوث قوي المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، وا

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  90من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي 1995العام 

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

 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
 سيكو

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