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SICO Reports BD 2.5 million (USD 6.6 million) Net Profit 

Attributable to Shareholders of the Bank in the First Half of 

2022 

SICO delivered strong growth in fee income of 131% y-o-y in the first half of 2022  

Manama, Kingdom of Bahrain – 11 August 2022 SICO BSC (c), licensed as a conventional wholesale bank 
by the Central Bank of Bahrain “CBB”, announced today its consolidated results for the second quarter and 
six months ended 30 June 2022.  
 
On a quarterly basis, SICO recorded a consolidated net profit attributable to shareholders amounting to BD 280 
thousand (USD 730 thousand) in the second quarter of 2022 compared to BD 1.57 million (USD 4.2 million) 
recorded in the same quarter last year, an 82% year-on-year decline. Lower profitability for the quarter is 
primarily attributed to the challenging regional and global markets conditions witnessed during the quarter, 
which resulted in SICO’s proprietary book posting unrealized losses. Earnings per share (EPS) recorded 0.65 
Bahraini fils in the second quarter of the year compared to 3.74 Bahraini fils in the second quarter of 2021. 
SICO reported a total comprehensive loss of BD 180 thousand (USD 480 thousand) for the second quarter of 
2022 compared a total comprehensive income of BD 1.8 million (USD 4.7 million) booked in the same quarter 
last year. 
 
On a year-to-date basis, SICO recorded a consolidated net profit attributable to shareholders for the first six 
months of 2022 amounting to BD 2.50 million (USD 6.6 million), a decrease of 11% from the BD 2.79 million 
(USD 7.39 million) recorded in the first half of 2021. EPS were 5.87 Bahraini fils for the first six months of 2022 
compared to 6.87 Bahraini fils for the same period of 2021. SICO reported a total comprehensive income of 
BD 2.30 million (USD 6.01 million) for the first half of 2022, as compared to a total comprehensive income of 
BD 3.23 million (USD 8.56 million) booked for the first six months of 2021, representing a decrease of about 
29%. 
 
Total equity attributed to shareholders remained largely unchanged at BD 68.8 million (USD 182.6 million) as 
of 30 June 2022 compared to BD 68.9 million (USD 182.7 million) recorded at year-end 2021. SICO’s total 
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assets recorded BD 268.6 million (USD 712.4 million) as at 30 June 2022, an increase of 2% from the BD 
263.5 million (USD 699 million) recorded at year-end 2021.  
 

The first six-months of 2022 saw exceptional growth in SICO’s net fee income which climbed to BD 5.23 million 

(USD 13.87 million), a 131% increase from first half of 2021 figure of BD 2.26 million (USD 6.0 million). 

Brokerage income came in almost unchanged from last year despite market volatility, recording BD 1.50 million 

(USD 3.95 million) for the first half of 2022. On the other hand, SICO’s net investment income declined by 76% 

year-on-year to BD 670 thousand (USD 1.77 million) in the first six months of 2022, with rising inflation and 

monetary tightening driving steep selloffs across bonds and equities markets.  

 

On a gross basis (including leverage) SICO’s assets under management (AUMs) decreased by 2% to BD 1.67 

billion (USD 4.4 billion) as of 30 June 2022, compared to BD 1.7 billion (USD 4.5 billion) recorded at year-end 

2021. Meanwhile, on a net basis (excluding leverage), total AUMs decreased by 3% to BD 1.5 billion (USD 4.0 

billion) as of 30 June 2022, compared to BD 1.54 billion (USD 4.1 billion) recorded on 31 December 2021.  

 

Commenting on SICO’s performance for the first half of 2022, Chairman of the Board of SICO, Shaikh 

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, said, “SICO has demonstrated outstanding resilience in the face of a 

consistently challenging environment since the start of the year. While market conditions impacted SICO’s 

investment income during the period, all other core business lines delivered a commendable performance. 

SICO’s proprietary book’s resilient investment strategy – with diversified, long-term focused asset allocation 

helped reduce the risk of downside, although it is bound to perform in line with major markets and asset classes 

during turbulent times.” 

Chief Executive Officer of SICO, Ms. Najla Al-Shirawi, further added, “The proprietary book negatively 

impacted our profitability in the second quarter; however, we remain comfortable with our diversified, liquid, 

and fundamentally sound proprietary investments. Despite wide selloffs during May and June amid inflationary 

pressures and market volatility, we were able to maintain our position as one of the best performing fund 

managers in the GCC and the leading brokerage house in Bahrain. We also launched eKYC services to our 

clients through our online trading platform SICO LIVE, delivering a more comprehensive digital experience that 

caters to our clients’ needs. Meanwhile, our investment banking team will act as Bahrain Receiving Agent, 

Execution Advisor, and Cross-Listing Advisor on the cross-border acquisition of 100% of Ahli United Bank by 

Kuwait Finance House, which was recently revived. Heading into the second half of the year, we continue to 

focus on implementing our strategy to further strengthen our leading market position across SICO’s 

geographies and our clients trust in our services.” 

SICO was named Best Investment Bank in Bahrain at the 2022 Global Finance World's Best Investment Banks 

awards for the third consecutive year. Additionally, SICO retained its ranking as the number one broker on the 

Bahrain Bourse for the twenty-third consecutive year, further demonstrating its brokerage business’s 

outstanding resilience. SICO Fixed Income Fund has also been the best performing GCC Bond Fund in 2022. 

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 – 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.4 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 

اإلدارةرئيس مجلس          الرئيس التنفيذي 

    

 

 

في للمساهمين  عائد صافي ربح موحد مليون دوالر أمريكي( 6.6مليون دينار بحريني ) 2.5 تحققسيكو 

 2022لنصف األول من عام ا
 

 
 2022خالل النصف األول من % 131 بنسبة الرسوم ارتفاع صافي اإليرادات من 

المنامة - مملكة البحرين 11 اغسطس 2022 : أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك 

 جملة تقليدي، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثاني والستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2022

 

 2022عام  منالثاني لربع لدوالر أمريكي(  ألف 730)بحريني دينار  ألف 280 العائد للمساهمين الموحد الربحصافي  بلغوقد 

ة بنسبما يعادل تراجعاً  وهوفي نفس الفترة من العام الماضي،  مليون دوالر أمريكي( 4.2) مليون دينار بحريني 1.57مقارنة مع 
الربع  خالل والعالمية اإلقليمية األسواق شهدتها التي الشديدةالتقلبات  بشكل رئيسي إلى في الربحية  هذا االنخفاض ويعزى 82%

لمحفظة البنك و التي سجلت خسائر غير محققة  إيرادات االستثمار ظروف الصعبة علىال هذه حيث انعكست   من هذا العام الثاني
للسهم الواحد بحريني  فلس 74.3مقارنة مع  بحريني فلس 0.65من العام  الثانيوبلغت ربحية السهم الواحد في الربع  ؛ هذاللفترة

دوالر ألف  480)دينار بحريني ألف  180سجلت سيكو إجمالي خسارة شاملة بقيمة  في حين .1202عام لنفس الفترة من 
مليون دوالر  4.7) مليون دينار بحريني 1.8بقيمة  شاملالدخل الإجمالي ربح مقارنة مع  2022للربع الثاني من عام أمريكي( 

 لنفس الفترة من العام الماضي.  مسجال أمريكي(
 

لفترة الستة شهور األولى صافي ربح موحد عائد للمساهمين  مليون دوالر أمريكي( 6.6مليون دينار بحريني ) 2.50سجلت سيكو و
. 2021للنصف األول من عام  مليون دوالر أمريكي( 7.39) دينار بحريني مليون 2.79% من 11 نسبته بانخفاض، 2022من عام 

فلس لنفس الفترة من عام  6.87مقارنة مع  2022فلس بحريني للستة شهور األولى من عام  75.8كما بلغت ربحية السهم الواحد 
مليون دوالر  6.01)مليون دينار بحريني  .302ما قيمته  2022من عام  النصف األولإجمالي الدخل الشامل في  . وبلغ2021

وهو ما يعادل تراجعاً ، 2021عام  الستة شهور األولى منفي  مليون دوالر أمريكي( 8.56) دينار مليون 33.2 مقارنة معأمريكي( 
 . %29 بنسبة
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مليون دوالر  182.6) مليون دينار بحريني 68.8 عند مستواه ، فقد حافظ علىللمساهمينالملكية العائد إجمالي حقوق  إلىبالنسبة 

. 2021في نهاية عام مليون دوالر أمريكي(  182.7)مليون دينار بحريني  68.9، مقارنة مع 2022يونيو  30كما في  أمريكي(

، وهو ما يمثل 2022يونيو  30كما في مليون دوالر أمريكي(  712.4)مليون دينار بحريني  268.6 جمالي الموجوداتوبلغ إ

 . 2021في نهاية عام  مليون دوالر أمريكي( 699) مليون دينار 263.5% من 2زيادة بنسبة 
 

ً نمواً وشهدت فترة الستة شهور   مليون دينار بحريني 5.23إلى % 131حيث ارتفع بنسبة  اإليرادات من الرسوملصافي  قويا

كما . 2021في النصف األول من عام  مليون دوالر أمريكي( 6) مليون دينار بحريني 2.26من  مليون دوالر أمريكي( 13.87)

مليون دوالر أمريكي( للنصف  3.95مليون دينار بحريني ) 1.50حافظت إيرادات الوساطة على مستواها كما في العام السابق عند 

انخفض صافي إيرادات من ناحية أخرى، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها األسواق.  2022األول من عام 

ويعزى  2022في الستة شهور األولى من عام  مليون دوالر أمريكي( 1.77) ينار بحرينيدألف  670% إلى 76االستثمار بنسبة 

 ارتفاع مستويات التضخمألولى من هذا العام والمقرون باشهور  ةالصعب الذي شهدته الست االستثماريالى المناخ هذا االنخفاض 

 واسعة النطاق في أسواق السندات واألسهم.  بيعالتي أسفرت عن عمليات ود السياسات النقدية يوتشد

 

)شاملة لألصول تحت اإلدارة  %2بنسبة بشكل طفيف حيث انخفض لدى سيكو قيمة األصول تحت اإلدارة  إجماليهذا وقد انخفض 

 مليار 1.7 مقارنة مع 2022 يونيو 30كما في  مليار دوالر أمريكي( 4.4دينار بحريني ) مليار 1.67حيث بلغت  التمويالت(

)باستبعاد  األصول تحت اإلدارة صافيل% 3, كما انخفضت بنسبة 2021نهاية عام في  مليار دوالر أمريكي( 4.5دينار بحريني )

مليار  1.54، مقارنة مع 2022 يونيو 30( كما في أمريكي مليار دوالر 4.0مليار دينار بحريني ) 1.5 حيث بلغت التمويالت(

 . 2021ديسمبر  31مليار دوالر( في  4.1دينار بحريني )

 

 :سيكو قائالالعام، صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة  النصف األول منوتعليًقا على أداء سيكو خالل 

ستثمارية ستثمار للمحفظه االيرادات االإت تأثر مواجهة الظروف الصعبة منذ بداية العام. وبينماعلى قدرة عالية أظهرت سيكو "

 ساعدت وقد، إال أن خطوط األعمال الرئيسية قد حققت أداًء جيداً. األسواقاضطرابات جراء  منالفترة  خالللسيكو التابعة 

 الرغمباألصول على الحد من المخاطر  توزيع فيتنوع الللمحفظة االستثمارية لسيكو، فضال عن  طويلة األمداستراتيجية االستثمار 

  "األسواق.التي تشهد تقلبات حادة في  باألخص خالل الفتراتالمختلفة  األصول فئاتل األسواق و اداء أدائها الترابط الطبيعي بينمن 

  

 في الربحيةعلى  سلباً محفظتنا االستثمارية  أثرت لقد" :من جانبها، أضافت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة

باإلضافة إلى ذلك، فإن . والسيولةالتي تتميز بالتنوع استثماراتنا جودة  حيالباالطمئنان الربع الثاني من العام، ولكننا مازلنا نشعر 

انعكس إيجاباً على األنشطة  العالمية قدطوال العام حتى اآلن مقارنة باألسواق  مجلس التعاون الخليجيتفوق أداء أسواق دول 

في دول  من المحافظة على مركزها القيادي من بين أفضل مدراء الصناديق أداءً  سيكولقد تمكنت  .الرئيسية لسيكو خالل هذه الفترة

عن  نشأتالتي الضغوط و الماضيين واسعة النطاق خالل شهري مايو ويونيو البيععمليات على الرغم من  مجلس التعاون الخليجي

البحرين. كما  في مملكة الوسطاء نشاًطا كذلك حافظت سيكو على مركزها األول كأكثرالمضطربة، ظروف السوق وحالة التضخم، 

بهدف تقديم ، بنجاح إلكترونياً عميلك"  اعرف"بخدمة  SICO LIVE اللكترونية للتداول المباشر باألسهممنصتنا ا من ربط اتمكن

كوكيل  هبدور ة في سيكوفريق الخدمات المصرفية االستثماري بدأعالوة على ذلك، وباحتياجات العمالء.  شاملة تفيتجربة رقمية 

االستالم في البحرين، ومستشار تنفيذ اإلصدار في البحرين، ومستشار اإلدراج الثانوي لصفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على 

قدماً نحو النصف الثاني من العام،  المضيسيكو تعتزم مؤخراً. وأخيراً،  طرحهاتجدد والتي  % من أسهم البنك األهلي المتحد100

ثقة عمالئنا في وتعزيز مركزنا الريادي ترسيخ م في من شأنها ان تسهاستراتيجيتنا الطموحة التي تنفيذ ل الجهودكافة تكريس ب

 . خدماتنا
 

أفضل البنوك االستثمارية من  جوائزبجائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن أن سيكو قد فازت  جدير بالذكرومما هو 

 بورصةفي  األولالوسيط  هاباعتبارالرائدة  امكانتهعلى  للعام الثالث على التوالي. كما حافظت 2022 دوورلجلوبال فاينانس 
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في حين  ؛سيكو في الوساطة لقطاع التغيرات مواكبة على العالية والقدرة المتميزاألداء  مؤكدةعاماً متتالية،  23على مدى  البحرين

 . 2022في دول مجلس التعاون الخليجي في  صناديق السنداتجاء أداء صندوق أدوات الدخل الثابت لسيكو كأفضل أداء ضمن 

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

 الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
 
 

 – انتهى –

 
 نبذة عن سيكو

 

األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية. تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة 
وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي . مليار دوالر أمريكي 4.4وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي،  مملوكتينشركتين تابعتين وكبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 
خدمات المصرفية االستثمارية لالمزودة ل كابيتالسيكو كو على حصة األغلبية في باإلضافة إلى امتالك سي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية

لدولي، والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي وا
ً كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة  مياً موثوقإقلي ا

والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت 1995. ومنذ تأسيسها في العام بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة 90أكثر من 

سخ لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الرا
توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها  بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى

 موظف متميز. 100التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
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