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SICO Reports BD 6.4 Million (USD 17 million) Net Profit 

Attributed to Shareholders of the Bank for the Year Ended 

December 31, 2021, An Increase of 116% Year-On-Year 

Strong bottom line growth as net fee income climbs 142% and investment income nearly 

doubles 

Manama, Kingdom of Bahrain – 22 February 2022 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 2021.  

 

On a quarterly basis, SICO’s consolidated net profit attributable to shareholders increased by 120% in the 
fourth quarter of 2021 to record BD 2.7 million (USD 7.3 million), compared to BD 1.2 million (USD 3.3 million) 
for the same quarter of the previous year. Earnings per share increased to 6.77 Bahrain fils in the fourth quarter 
of 2021 from 3.37 Bahraini fils in the same period last year. Total comprehensive income attributed to 
shareholders increased by 76% in the fourth quarter of 2021 to BD 3.0 million (USD 8.0 million) compared to 
BD 1.7 million (USD 4.6 million) for the same quarter of the previous year. 
 

For the full year 2021, SICO reported a consolidated net profit attributable to equity shareholders of BD 6.4 
million (USD 17.0 million), an increase of 116% from the BD 3.0 million (USD 7.8 million) recorded at year-end 
2020. Earnings per share increased by nearly 100% to 15.96 Bahraini fils during the year from 8.00 Bahraini 
fils in 2020. SICO’s comprehensive income attributed to shareholders increased by 142% to BD 7.1 million 
(USD 18.8 million) in 2021 compared to BD 2.9 million (USD 7.7 million) for 2020. 
 

Total equity attributed to shareholders increased by 18% to BD 69.0 million (USD 183.0 million), compared to 

the BD 58.3 million (USD 155 million) recorded on 31 December 2020. The increase reflects the strong 

increase in net profit for 2021, as well as SICO’s liquidation of its treasury shares through the share-swap 

acquisition of Muscat Capital (rebranded as SICO Capital). 
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Total assets increased by 45% to BD 263.5 million (USD 699.0 million) compared to BD 181.8 million (USD 

482.2 million) on 31 December 2020. The expansion in SICO’s asset footing was attributable to the 

consolidation of SICO Capital following the acquisition in March 2021. Asset growth was further driven by an 

increase in securities bought under repurchase agreements, as well as an increase in cash and bank balances 

during the year. 

 

Based on this strong performance, SICO’s Board of Directors has recommended a  dividend of 8% of the share 

capital,  (5% cash dividends and 3% stock dividend ), aggregating to BD 3.4 million (USD 9.1 million) subject 

to the approval of the Central Bank of Bahrain and the General Assembly 

 

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

ended 31 December 2021. 

 

Strong performance across SICO’s lines of business maintained the Bank’s growth momentum throughout the 

year, with a further boost from strong results at SICO Capital. SICO recorded net investment income of BD 4.4 

million (USD 11.8 million) in 2021, a substantial increase of 98% compared to the BD 2.2 million (USD 5.9 

million) booked in the prior year. Net fee income increased by 142% to BD 8.8 million (USD 23.2 million) in 

2021 compared to the BD 3.6 million (USD 9.6 million) booked one year previously. Meanwhile, net interest 

income booked BD 1.8 million (USD 4.9 million) for the year, an increase of 27% from the BD 1.4 million (USD 

3.8 million) recorded in 2020. Brokerage and other income recorded BD 2.7 million (USD 7.1 million) in 2021, 

compared to BD 3.2 million (USD 8.6 million) booked in 2020. Brokerage income continued to perform well 

and was able to offset the decrease in fixed income trading by robust equities trading in 2021, while other 

income came lower in 2021 compared with prior year, due to a decrease in net FX income and a one-off 

income booked in 2020. 

 

SICO’s assets under management (AUMs) increased substantially during the year on the back of new 

mandates and the introduction of new products, coupled with the consolidation of SICO Capital AUMs. On a 

gross basis (including leverage), SICO’s total AUMs increased by 80% to BD 1.7 billion (USD 4.5 billion) in 

2021 compared to the BD 946.1  million (USD 2.5 billion) recorded on 31 December 2020. On a net basis 

(excluding leverage), total AUMs increased by 76% to BD 1.5 billion (USD 4.1 billion) in 2021, compared to 

the BD 877.9 million (USD 2.3 billion) recorded on 31 December 2020.  

 

SICO’s subsidiary, SICO Funds Services Company, saw its assets under custody increase by 3% to BD 3.1 

billion (USD 8.2 billion) as of 31 December 2021 compared to BD 3.0 billion (USD 8.0 billion) as of 31 

December 2020.  

 

Commenting on SICO’s performance for the year, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa 

Al Khalifa said: “, SICO has successfully implemented its growth strategy in the face of the challenges brought 

about by the pandemic, capturing opportunities presented by the recovery and burnish its reputation as a 

leading financial service provider in the region. The growth in assets under management exceeded our 

expectations  during the year, proving our ability to successfully leverage our core strengths to drive solid 

growth and deliver value to our stakeholders. 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi added: “SICO has efficiently capitalised on the year’s 

recovery in global and regional markets to drive impressive growth in income and AUMs. The asset 

management division delivered strong growth in net fee income, while SICO’s brokerage team retained its 

first place on the Bahrain Bourse. On the other hand, our investment banking division had another 

successful and active year, during which they were involved in many transactions including the structuring 

and closing of our first acquisition in Saudi Arabia. This regional expansion is our greatest achievement of 
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the year and has been repaid with a strong performance at SICO Capital since acquisition. Moving forward, 

we are confident that SICO possesses the talent, reputation, and regional presence required to optimally 

deploy our capabilities and go from strength to strength across our lines of business,” Al-Shirawi 

concluded. 

SICO’s performance during 2021 drew recognition through a variety of prestigious awards and accolades. 

Recognition of SICO’s achievements during the year came at the Euromoney Awards for Excellence, where 

SICO was named Best Investment Bank in Bahrain for the third year in a row. SICO also received the Best 

Investment Bank in Bahrain Award at the 2021 Global Finance World’s Best Investment Banks awards for the 

second consecutive year. Meanwhile, SICO secured top honors in four categories at the 2021 Global Investor 

Group MENA Awards, where SICO was named the MENA region’s Sukuk Manager of the year and Equities 

Asset Manager of the year, as well as Bahrain’s Asset Management and Brokerage of the year.  

 

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

statements will be  available on  SICO and BHB  websites. 

 

– Ends – 

 
About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.5 bn in 

assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central 

Bank of Bahrain and also oversees two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO 

Financial Brokerage, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). SICO also 

oversees a majority-owned subsidiary, SICO Capital, a Saudi-based investment banking 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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 السيدة نجالء الشيراوي  خليفة آل خليفةبن  عبدهللاالشيخ 

اإلدارة رئيس مجلس  الرئيس التنفيذي 

 

للسنة  نمساهميللعائد ربح موحد  صافيمليون دوالر أمريكي(  17.0مليون دينار بحريني ) 6.4سيكو تحقق 

  عن السنة الماضية% 116، بزيادة بنسبة 2021 ديسمبر 31المنتهية في 

  

 وتضاعف اإليرادات من األنشطة االستثمارية % 142بنسبة  ارتفاع في صافي اإليرادات من الرسوم

 

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة  :2022فبراير  22 –المنامة، مملكة البحرين 

 .2021ديسمبر  31من العام والسنة الكاملة المنتهية في الرابع تقليدي، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع 

 

 7.3مليون دينار بحريني ) 2.7 الى% 120بنسبة  نمساهميللالعائد  الموحد الربحارتفع صافي ، 2021لفترة الربع الرابع من عام 

 ارتفعت كماالعام الماضي. لنفس الفترة من  مليون دوالر أمريكي( 3.3) مليون دينار بحريني 1.2مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع 

فلس بحريني لنفس الفترة من عام  3.37بحريني مقارنة مع  فلس 6.77إلى  2021في الربع الرابع من عام ربحية السهم الواحد 

مليون  3.0 ليصل الى 2021في الربع الرابع من عام % 76بنسبة  زيادة العائد للمساهمين . و سجل إجمالي الدخل الشامل2020

 فس الفترة من العام الماضي. مليون دوالر أمريكي( لن 4.6) مليون دينار بحريني 1.7من مليون دوالر أمريكي(  8.0)دينار بحريني 

 

 بارتفاع نمساهميللموحد عائد  ربحمليون دوالر أمريكي( صافي  17.0مليون دينار بحريني ) 6.4سجلت سيكو  ،2021للسنة المالية 

ارتفعت ربحية السهم  كما .2020في نهاية عام  مليون دوالر أمريكي( 7.8) مليون دينار بحريني 3.0 مقارنة بمبلغ %116بنسبة 

ارتفع  هذا وقد. 2020في عام  بحريني فلس 8.00فلس بحريني خالل العام مقارنة مع  15.96إلى لتصل  %100 بنسبةالواحد 

 2021مليون دوالر أمريكي( في عام  18.8) مليون دينار بحريني 7.1إلى  % 142مل العائد للمساهمين بنسبة إجمالي الدخل الشا

 .  2020مليون دوالر أمريكي( لعام  7.7مليون دينار بحريني ) 2.9مقارنة مع 

 

مليون  183.0مليون دينار بحريني ) 69.0 الى ليصل% 18بنسبة  نمساهميللالملكية العائد باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق 

 النمو، وهو ما يعكس 2020ديسمبر  31في كما مليون دوالر أمريكي(  155مليون دينار بحريني ) 58.3دوالر أمريكي( مقارنة مع 



  
 
 

sicobank.com 

 بيان صحفي

 2022 فبراير 22المنامة، مملكة البحرين، 

ستحواذ بغرض االعن طريق صفقة تبادلية لألسهم أسهم الخزينة التابعة للبنك  عن التخارج من، فضال 2021عام لل الربحصافي ل القوي

  . ل"اتي" سيكو كابوالتي سميت ما بعد االستحواذ شركة مسقط المالية الحصة العظمى من رأس مال على 

 

 181.8مقارنة مع  مليون دوالر أمريكي( 699.0) دينار بحرينيمليون  263.5 % ليصل إلى45جمالي الموجودات بنسبة إارتفع وقد 

كافة توحيد . وترجع الزيادة في موجودات سيكو إلى 2020ديسمبر  31في كما مليون دوالر أمريكي(  482.2مليون دينار بحريني )

 رتفاع قيمةا، فضال عن 2021في مارس التي تمت االستحواذ صفقة في أعقاب   "كابيتاليكو س"  لشركةالموجودات والمطلوبات 

 واألرصدة لدى البنوك خالل العام. النقد  وارتفاع، األوراق المالية المشتراة وفق اتفاقيات إعادة الشراء

 

% من رأس المال، 8بناًء على هذا األداء القوي، فقد قرر مجلس إدارة سيكو التوصية لدى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بنسبة 

وذلك بعد استيفاء الشروط مليون دوالر امريكي (  9.1مليون دينار بحريني )  3.4بما يعادل مبلغ  ( ةسهم منحأ% 3رباح نقدية أ% 5)

    من قبل مصرف البحرين المركزي والمساهمين.والموافقات الالزمة 

 

ديسمبر  31م جي بإبداء رأي غير متحفظ عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في إو قام المدققون الخارجيون السادة كي بي 

2021. 

 

 ،يشمل األداء القوي لشركة "سيكو كابيتال"بما قوي في جميع أنشطة األعمال  أداءهذه النتائج لتعكس تفوق سيكو في تحقيق  جاءتلقد 

مليون دوالر أمريكي( في عام  11.8مليون دينار بحريني ) 4.4 إلى ليصل% 98بنسبة  يرادات االستثماريةاإلصافي  حيث ارتفع

ن الرسوم كما ارتفع صافي اإليرادات م لعام الماضي.لمليون دوالر أمريكي(  5.8مليون دينار بحريني ) 2.2، مقارنة مع 2021

مليون دينار بحريني  3.6مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع  23.2مليون دينار بحريني ) 8.8، حيث بلغ 2021للعام % 142بنسبة 

 لعام الماضي. لمليون دوالر أمريكي(  9.6)

 

% 27بزيادة بنسبة  2021ام للعمليون دوالر أمريكي(  4.9مليون دينار بحريني ) 1.8من ناحية أخرى، بلغ صافي الدخل من الفوائد  

 2.7. كما بلغت ايرادات الوساطة وااليرادات األخرى 2020عام لمليون دوالر أمريكي(  3.8مليون دينار بحريني ) 1.4 قارنة معم

مليون دوالر أمريكي(  8.6مليون دينار بحريني ) 3.2مقارنة مع  2021مليون دوالر أمريكي( في عام  7.1مليون دينار بحريني )

 اإلنخفاضعن ارتفاعاً والتي شهدت األسهم على  التداوالتأدائها الجيد، حيث عوضت إيرادات الوساطة  واصلت. 2020ي عام ف

ً األخرى سجلت تراجعيرادات اإل علماً بان، 2021 عامأدوات الدخل الثابت خالل  والت علىافي التد صافي الدخل  إلنخفاضنتيجه  ا

 . 2020يراد لمرة واحده في عام إحتساب االعمالت األجنبية و تداوالت من 

 

طرح منتجات مع  توسع قاعدة العمالءبفضل األصول تحت اإلدارة بشكل ملموس خالل العام  هذا األداء مع ارتفاع قيمة تزامنولقد 

)شاملة التمويالت( إجمالي األصول تحت اإلدارة  ارتفع لقد". كابيتال"سيكو  لدى شركةجديدة، فضال عن توحيد األصول تحت اإلدارة 

مليون دينار  946.1مقارنة مع خالل العام  مليار دوالر أمريكي( 4.5مليار دينار بحريني ) 1.7% ليبلغ ما قيمته 80لسيكو بنسبة 

( بنسبة التمويالت)باستبعاد األصول تحت اإلدارة صافي  بينما ارتفع. 2020ديسمبر  31في كما مليار دوالر أمريكي(  2.5بحريني )

مليار  2.3مليون دينار بحريني ) 877.9، مقارنة مع خالل العام  مليار دوالر أمريكي( 4.1مليار دينار بحريني ) 1.5% إلى 76

 . 2020ديسمبر  31في كما دوالر أمريكي( 

 

 3.1 ا قيمتهم لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل لسيكو تحت الحفظو بلغت قيمة األصول 

مليار دينار   3.0مقارنة مع % 3، أي بزيادة بنسبة 2021ديسمبر  31كما في مليار دوالر أمريكي(  8.2مليار دينار بحريني )

 . 2020ديسمبر  31في كما مليار دوالر أمريكي(  8.0بحريني )

 

 

"نجحت سيكو في مواجهة صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو قائال: ، خالل العامو حول أداء سيكو 

، األمر الذي ساهم النمو بصورة فعالة استراتيجيةوتنفيذ الفرص اقتناص  من نفس الوقتفي ، وتمكنت الجائحةها تالتحديات التي فرض

كما تمكنت للخدمات المالية المبتكرة في المنطقة.  اً مزودالمرموقة باعتبارها  مكانتهاترسيخ المالي القوي مع  األداءتحقيق هذا في 
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طلعات عمالئنا تنجاح نهجنا الذي يخدم  يؤكد ، وهو األمر الذيكافة توقعاتناتجاوز نمو في األصول تحت اإلدارة  سيكو من تحقيق

 ."  المستقبلية ناميومساه

 

التي التعافي : "لقد نجحت سيكو في االستفادة من حالة قائلة الرئيس التنفيذي لسيكو من جانبها، أضافت السيدة نجالء الشيراوي،

إدارة األصول نمواً لقد حققت  .األصول تحت اإلدارة وفي االيرادات سادت األسواق العالمية واإلقليمية خالل العام لتحقيق نمو راسخ 

الخدمات شهدت و .األول في بورصة البحرين المركزالوساطة على عمال أ تهائال في صافي اإليرادات من الدخل. كما حافظ

في المملكة لسيكو  األولىعملية االستحواذ  تمامإوهيكلة النجاح و تعدد األنشطة والتي شملت المصرفية االستثمارية عاماً آخر من 

داء أكابيتال من خالل تحقيق سيكو ا ثماره آتتد ويعد هذا التوسع من أكبر اإلنجازات التي حققناها خالل العام، وقالعربية السعودية. 

ً نحو المستقبل، فإننا نشعر بالثقة بأن التواجد اإلقليمي الراسخ وحتى نهاية العاماالستحواذ  قوي للفترة من تاريخ . وبالمضي قدما

 ا." نجميع خطوط أعمال المميزة سيدعم استمرار النمو في فريق العمل إمكانياتجانب ، إلى والسمعة المرموقة

  

 تقديراً كبيراً من خالل فوزها بالعديد من الجوائز رفيعة المستوى، بما في ذلك 2021القى أداء سيكو خالل عام باإلضافة إلى ذلك، 

 ، وجائزةجوائز يوروموني للتميز، حيث حصلت سيكو على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" للعام الثالث على التوالي

. إضافة إلى ذلك، فازت سيكو " ضمن جوائز جلوبال فاينانس ورلد للعام الثاني على التوالي2021"أفضل بنك استثماري في البحرين 

، حيث حصلت على جائزة 2021جوائز جلوبال إنفستور جروب الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام بجوائز في أربع فئات ضمن 

إلدارة مدير " للعام، وجائزة "أفضل لألسهمالشرق األوسط وشمال أفريقيا، و"أفضل مدير  "أفضل مدير للصكوك للعام" لمنطقة

 األصول،" و"أفضل وسيط للعام". 

 

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

 بورصة البحرين.  لسيكو و ةقع اإللكترونياالمو

 

 

 – انتهى –
 

 

 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 مصرف   4.5 مة األصول تحت اإلدارة لديها إلىاالستثمارية، وتصل قي

لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار  شركتين تابعتين و مملوكتينالبحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

 كابيتالسيكو سيكو على حصة األغلبية في امتالك  باإلضافة إلىوساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 

خدمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي لالمزودة ل

ً آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك ليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة إق ا

متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها 

نطقة. بالمائة من األسهم الرئيسية في الم 90فريق بحوث قوي من 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 1995ومنذ تأسيسها في العام 

المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية 

إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها  قوي، فضال عن سعيها الدائم
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