
  
 
 

sicobank.com 

Press Release  
               Manama, Kingdom of Bahrain:  11Nov 2020   

 

                        
Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Ms. Najla Al Shirwai 

Chairman of the Board Chief Executive Officer 

 

 

 

SICO Reports BD 1.7 million Net Profit in the First Nine Months 

of 2020 
 

The bank’s performance was supported by strong third-quarter results with net profit growth of 119 % 

compared to same quarter last year.  

 
Manama, Kingdom of Bahrain – 11 November 2020 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-month period ended 

30 September 2020.   

 

On a quarterly basis, SICO’s consolidated net profit for the third quarter of 2020 was BD 1.6 million, marking a 119% 

increase compared to BD 708 thousand from the same quarter in 2019. Earnings per share (EPS) for the quarter were 

4.20 Bahraini fils, compared to 1.91 Bahraini fils in the third quarter of 2019. Total comprehensive income for the third 

quarter of 2020 increased by 78% to BD 1.9 million from BD 1.1 million recorded in the same quarter of 2019. 

 

SICO recorded a consolidated net profit for the first nine months of 2020 amounting to BD 1.7 million, a decrease of 52% 

from BD 3.6 million recorded in the corresponding period of 2019. EPS were 4.63 Bahraini fils for the first nine months of 

2020, compared to 9.67 Bahraini fils in the same period of 2019. SICO’s total comprehensive income amounted to BD 1.2 

million in the first nine months of 2020. A decrease of 70% compared to BD 4.1 million recorded in the same period of 

2019. 

 

Total shareholders’ equity as at 30 September 2020 amounted to BD 56.6 million representing a decrease of 

5% from BD 59.4 million as recorded at year-end 2019. The decline reflects the dividend distribution during the period 

amounting to BD 3.9 million. 
 

SICO’s total assets recorded BD 187.9 million as at 30 September 2020, increasing by 13% from BD 166.8 million at year-

end 2019. The increase is owing to higher cash and bank balances and securities bought under repurchase agreement.  
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SICO’s net investment income amounted to BD 1.7 million for the first nine months of 2020 compared to BD 3.1 million 

recorded in the first nine months of 2019, with the decline driven by adverse market conditions in the first half of the year. 

However, net investment income posted a strong recovery in Q3 2020, recording BD 2.0 million compared to a loss of BD 

415 thousand in the corresponding quarter of 2019. 

 

Meanwhile, SICO’s aggregate net fee, brokerage and other income reached BD 5.3 million in the nine-month 2020 period, 

up 7% compared to BD 4.9 million recorded in the same period last year.  

 

Total assets under management (AUMs) amounted to BD 792.5 million (USD 2.1 billion) compared to BD 808.7 million 

(USD 2.1 billion) recorded at year-end 2019. AUMs increased in the third quarter of 2020 by BD 133.2 million (USD 353.3 

million) thanks to asset management team’s active and successful fund raising, as well as improved market performance.  

 

Assets under custody with the Bank’s wholly owned subsidiary, SICO Funds Services Company (SFS), stood at BD 2.8 

billion (USD 7.4 billion) at 30 September 2020, remaining stable compared to the BD 2.8 billion at the end of 2019. 

 

Commenting on SICO’s performance for nine-month period, Chairman of the Board Shaikh Abdulla bin Khalifa Al 

Khalifa said: “SICO delivered a commendable performance during the nine-month period despite the challenging market 

conditions. In particular, our third quarter’s strong results were testament to our clients’ trust in our proven capabilities and 

further cemented SICO’s position as a leading regional investment house. Our diversified revenue stream together with 

our strong and liquid balance sheet enabled us to progress further with our strategic plans, even amid such turbulent times.   

 

“Going forward, we remain cognizant of the challenges posed by a second wave of Covid-19 and its impact on market 

volatility, particularly oil prices. Nonetheless, the Board is confident in SICO’s ability to navigate the current challenges and 

continue delivering on its near- and long-term strategic plans to achieve further growth.” 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi further added: “Both global equity markets and regional debt markets 

witnessed a strong rally in the third quarter. This helped drive high returns from SICO’s investment book, with income 

generated from SICO’s proprietary investments in the third quarter of 2020 delivering an almost three-fold increase 

compared to 2019. Meanwhile, our asset management division witnessed significant growth bolstered by new AUM 

mandates and SICO’s signature funds’ continuous outperformance. At the bank’s brokerage business, SICO continued to 

broaden its client base, leveraging on its digital trading platform SICO LIVE which offers access to regional and global 

markets. The division’s strong results in the nine-month period were thanks to growing trading values with the introduction 

of international equities and bonds, and SICO was also successful in extracting higher value from its brokerage activities 

with a ramp up of its margin lending and repo business. SICO continues to be the Kingdom’s leading broker with a 60% 

market share in Q3 2020 and the most active market maker for 22 consecutive years.” 

“On the regional front, SICO is currently in the final stages of its acquisition of a majority stake in Muscat Capital, the Saudi-

based wholly owned subsidiary of Bank Muscat, subject to the approval of the regulators in Bahrain and KSA. This 

acquisition is in line with SICO’s strategy to further enhance its on-the-ground presence in Saudi Arabia, capitalizing on 

the Kingdom’s increased growth and further expanding its activities and service offerings,” added Al-Shirawi. 

 

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. 
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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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  خليفة آل خليفةالشيخ عبداللة بن  السيدة نجالء الشيراوي
التنفيذيالرئيس  ئيس مجلس األدارةر   

 

 
 2020سبتمبر  30المنتهية في  األشهرالتسعة  مليون دينار بحريني صافي أرباح سيكو في فترة 1.7

 

 مليون دينار بحريني 1.6على أساس ربع سنوي ليصل إلى % 119بنسبة في الربع الثالث  البنك نمو في صافي األرباح  حقق

 

 

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة . 2020نوفمبر  11 –المنامة، مملكة البحرين 

 . 2020سبتمبر  30المنتهية في  األشهرعن نتائجها الموحدة للربع الثالث من العام ولفترة التسعة  اليومتقليدي، 

 

، 2020مليون دينار بحريني في الربع الثالث من 1.6 % لتبلغ 119بنسبة   صافي األرباح الموحدة على أساس ربع سنوي وارتفع

 نة معفي الربع الثالث مقاربحريني  فلسا   .024. وبلغت ربحية السهم الواحد 2019ألف دينار لنفس الفترة من  708مقارنة مع 

يصل ل %78 بنسبة 2020. كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل في الربع الثالث من 2019فلسا  في نفس الفترة من 1.91

 .  2019مليون دينار بحريني في نفس الفترة من  1.1مليون دينار بحريني، مقارنة  مع  1.9 إلى

 

 52%  مليون دينار بحريني بانخفاض بنسبة 1.7 ، 2020من عام  األشهرصافي أرباح موحدة لفترة التسعة  وسجلت سيكو

 األشهرفترة التسعة لي بحرينفلسا   4.63. وبلغت ربحية السهم الواحد 2019لنفس الفترة من  مليون دينار بحريني  3.6مقارنة مع 

لفترة  مليون دينار بحريني .21. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 2019نفس الفترة من لفلسا   9.67 معمقارنة  2020األولى من 

 .  2019مليون دينار بحريني في نفس الفترة من  4.1مع % مقارنة70، أي بانخفاض بنسبة 2020األولى من  األشهرالتسعة 

 

مليون  59.4% مقارنة مع 5مليون دينار بحريني منخفضا  بنسبة  .656، 2020سبتمبر  30كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 

 .خالل الفترة مليون دينار بحريني 3.9. وذلك بعد توزيع أرباح نقدية بقيمة 2019 عامنهاية  فيدينار بحريني 
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 مقارنة مع% 13بنسبة محققه أرتفاع ، 2020سبتمبر  30مليون دينار بحريني كما في  7.918 الموجودات بلغت اجماليوقد 

، وذلك بسبب ارتفاع النقد واألرصدة البنكية واألوراق المالية 2019مليون دينار بحريني في نهاية الفترة نفسها من  166.8

 .المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

 

حيث  نكللمحفظة األستثمارية للبو انعكست ظروف السوق الصعبة خالل النصف األول من العام على صافي ايرادات األستثمار 

نفس الفترة من لمليون دينار بحريني  3.1مقارنة مع 2020األولى من  األشهرمليون دينار بحريني لفترة التسعة  1.7سجل 

قويا  ، ليسجل  تعافيا  ونمو للمحفظة األستثمارية للبنكفقد شهد صافي ايرادات األستثمار  2020. اما بالنسبة للربع الثالث من 2019

 . 2019ألف دينار في نفس الفترة من  415مليون دينار بحريني مقارنة بخسارة بقيمة  2.0

 

 األشهرمليون دينار بحريني في التسعة  5.3بلغ مجموع اإليرادات من الرسوم والوساطة واإليرادات األخرى  من ناحية أخرى،

 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي.  4.9 مع% مقارنة 7، بارتفاع بنسبة 2020من 

 

مليون دينار  808.7مليار دوالر أمريكي( مقارنة مع  2.1مليون دينار بحريني ) 792.5وبلغ إجمالي األصول تحت اإلدارة 

مليون دينار بحريني  133.2حيث أرتفعت األصول تحت األدارة بمبلغ . 2019مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام  2.1بحريني )

الى  العمالءجديدة من تفويضات   وذلك  بسبب حصول البنك على، خالل الربع الثالث من العام مليون دوالر أمريكي( 353.3)

 السوق خالل الربع الثالث من العام. القوي لفريق أدارة األصول وداء األجانب 

 

مليار  7.4مليار دينار بحريني ) 2.8أما قيمة األصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية فقد بلغت 

 .2019في نهاية كما  حافظت على مستواهاحيث ، 2020سبتمبر  30دوالر أمريكي( كما في 

 

: هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  قائال، صرح الشيخ عبد األشهروتعليًقا على أداء سيكو خالل فترة التسعة 

 الجيدة التي حققها البنك النتائج  باألخص على الرغم من الظروف األستثنائية،الماضية  األشهر"إن أداء سيكو خالل فترة التسعة 

مكانة سيكو الرائدة في تقديم خدمات ومرسخا  للثقة العمالء المتواصلة في قدرات سيكو المميزة  جاء مؤكدا  في الربع الثالث من العام، 

في المنطقة. كما أتاح تنوع مصادر إيراداتنا وقوة الميزانية إحراز تقدم ملموس في خططنا االستراتيجية متكاملة مالية واستثمارية 

 في ظل هذه األوقات الصعبة."  

وأثرها على تقلبات السوق، وخاصة  19-ثانية من جائحة كوفيد"إننا نعي تماما  طبيعة التحديات الناجمة عن الموجة الكما أضاف : 

مجلس اإلدارة يثق في قدرة سيكو على تخطي هذه التحديات ومواصلة خططها االستراتيجية على المدى القصير  إال أنأسعار النفط، 

 والبعيد بما  يحقق المزيد من النمو." 

 

 قويا  أسواق األسهم العالمية ارتفاعا  معظم شهدت  "التنفيذي لسيكو قائلة: ومن جانبها، علقت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس 

للمحفظة ايرادات األستثمار داء  و ارتفاع األرافقه تحسن في أسواق الدين اإلقليمية. وقد ساعد ذلك على تحسن خالل الربع الثالث 

. كما شهد قسم إدارة األصول نموا  2019إلى ثالثة أضعاف تقريبا  مقارنة بعام  2020في الربع الثالث من  األستثمارية للبنك

 .خالل نفس الفترةتفوق أداء صناديق سيكو االستثمارية على المؤشرات المعيارية في المنطقة  األصول تحت األدارة وملموسا  في 

نمو قيم و واصلت تعزيز قاعدة العمالء،  حيث،  األشهرخالل فترة التسعة  من التقدم ا  مزيدونتائج قوية  أعمال الوساطة كما حققت

 SICO LIVEمستفيدة في ذلك من منصة التداول الرقمية  العالمية،سهم طرح خدمة التداول في اسواق السندات واأل التداول مع 

تعزيز القيمة المستخلصة من نشاط الوساطة عبر زيادة أعمال  سواق اإلقليمية و العالمية. . وقد نجحت سيكو أيضا  فيللتداول في األ

عام مع االستحواذ  22اإلقراض وإعادة الشراء. وتواصل سيكو تعزيز مكانتها باعتبارها الوسيط األفضل في المملكة  على مدى 

 ، فضال عن كونها صانع السوق األكثر نشاطا  ."2020% من السوق في الربع الثالث من 60على حصة 
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فقد وصلت سيكو في الوقت الحالي إلى المراحل النهائية في "أما على المستوى اإلقليمي، وأضافت السيدة نجالء الشيراوي: 
على حصة األغلبية في  شركة مسقط المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك مسقط ويقع مقرها في المملكة العربية االستحواذ 

 كةلمم في الرقابية للسطات النهائية للموافقة خاضعةاألستحواذ  عملية ان استثمارية شاملة.السعودية، وتوفر خدمات مصرفية 
 المتوقع أن يساهم االستحواذ على الشركة في تعزيز تواجد سيكو في السوق السعوديةومن  السعودية العربية المملكة و البحرين

  ." أنشطتها وخدماتها نويعوت مستفيدة من النمو الذي تشهده المملكة
 

البيان الصحفي والمجموعة الكاملة وممكن األطالع على  SICO-C)و تحمل رمز التداول ) البحرينصة ورسيكو مدرجة على ب

 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،  

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

ة أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربي
من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات  السعودية. وتتخذ سيكو

ثمارية باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االست
بالمائة من األسهم  90والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من وصناعة السوق، 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من 1995الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 
دًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو ق

ري قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البش
 ز.موظف متمي 100الذي يتألف من نحو 
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