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SICO Reports BD 2.8 million (USD 7.5 million) Net Profit 

Attributable to Shareholders in the Nine Months of 2022 

SICO’s AUMs increased 5% to BD 1.79 billion (USD 4.75 billion) and net fee income grew 

by 85%. 

 
Manama, Kingdom of Bahrain – 13  November 2022 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 months ended 30 September 2022.  
 
On a quarterly basis, SICO recorded a consolidated net profit attributable to shareholders amounting to BD 336 
thousand (USD 891  thousand) in the third quarter of 2022 compared to BD 871 thousand (USD 2.3 million) 
recorded in the same quarter last year, a 61% year-on-year decline. A consistently turbulent global financial 
market – where for the third consecutive quarter equities and bonds continued to slide and registered historical 
negative performance – had negatively impacted investment income during the quarter. Earnings per share 
(EPS) were 0.80 Bahraini fils in the third quarter of the year compared to 2.07 Bahraini fils in the third quarter 
of 2021. SICO reported a total comprehensive income of BD 183 thousand (USD 485 thousand) for third 
quarter 2022 compared a total comprehensive income of BD 816 thousand (USD 2.16 million) booked in the 
same quarter last year, representing a 78% decline. 
 
On a year-to-date basis, SICO recorded BD 2.81 million (USD 7.5 million) consolidated net profit attributable 
to shareholders for the nine months of 2022, a decline of 23% from BD 3.66 million (USD 9.7million) in nine 
months 2021. The drop is attributed to the decline in investment income and unrealized losses recorded on 
account of wide selloffs in the financial markets. EPS were 6.67 Bahraini fils for the nine months of 2022 
compared to 8.68 Bahraini fils for the same period of 2021. SICO reported a total comprehensive income of 
BD 2.48 million (USD 6.6 million) for the nine months of 2022 compared to a total comprehensive income of 
BD 4.04 million (USD 10.7 million) booked for nine months 2021, representing a decrease of about 39%. 
 
Total equity attributed to shareholders remained largely unchanged at BD 69.18 million (USD 183.51 million) 
as of 30 September 2022 compared to BD 68.87 million (USD 182.67 million) recorded at year-end 2021. 
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SICO’s total assets recorded BD 265.68 million (USD 704.71 million) as of 30 September 2022, an increase 
of 1% from the BD 263.52 million (USD 699 million) recorded at year-end 2021.  
 
The strong upward trajectory across the majority of SICO’s core business lines helped offset lower investment 
income, reflecting the success of its diversified operational strategy and its leading market position. The nine 
months of 2022 saw impressive growth in SICO’s net fee income, which climbed to BD 6.97 million (USD 18.50 
million), an 85% increase from the nine months of 2021 figure of BD 3.76 million (USD 9.98 million). Brokerage 
activities were stable in the face of volatility and recorded a 3% increase, reaching BD 2.13 million (USD 5.66 
million) in nine months 2022 compared to BD 2.07 million (USD 5.5 million) in the same period last year. 

Other interest income saw solid growth of 36% to BD 1.82 million (USD 4.82 million) in nine months 2022 
compared to BD 1.34 million (USD 3.55 million) in the same period last year. On the other hand, SICO’s net 
investment income declined by 81% year-on-year to BD 697 thousand (USD 1.85 million) in nine months 2022 
from BD 3.67 million (USD 9.8 million) recorded in the same period last year, due to rising inflation and 
monetary tightening  
 

On a gross basis (including leverage), SICO’s assets under management (AUMs) increased 5% to BD 1.79 

billion (USD 4.75 billion) as of 30 September 2022, compared to the BD 1.7 billion (USD 4.5 billion) recorded 

at year-end 2021. Meanwhile, on a net basis (excluding leverage), total AUMs increased 3% to BD 1.6 billion 

(USD 4.24 billion) as of 30 September 2022, compared to the BD 1.55 billion (USD 4.1 billion) recorded on 31 

December 2021.  

 

Chairman of the Board of SICO, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, commented on SICO’s 

performance for the nine months of the year saying, “SICO has maintained its resilience in the face of increased 

volatility across markets, all the while continuing to make progress on its strategic initiatives and the 

enhancement of its business lines. Our efforts have reflected positively on SICO’s performance during the 

nine-month period, and helped accelerate growth of our income from asset management, brokerage, 

investment banking, and custody and fund administration.” 

Chief Executive Officer of SICO, Ms. Najla Al-Shirawi, further added, “While market conditions impacted 
SICO’s investment income in the nine months of 2022 versus the same period last year, the book managed to 
outperform the benchmark and generate positive returns. Most importantly, all other core business lines 
delivered a commendable performance despite the challenging conditions. Our net fee income experienced 
robust growth, driven by the increase in AUMs and performance fees. We are heading into the final months of 
year having retained our position as one of the top quartile fund managers in the GCC and the leading 
brokerage house in Bahrain. Our investment banking team successfully closed the cross-border acquisition of 
100% of Ahli United Bank by Kuwait Finance House as the Bahrain receiving agent, execution advisor, and 
cross-listing advisor. We also solidified our presence in Saudi Arabia, by acquiring the remaining 27.29% stake 
held by Bank Muscat in SICO Capital, making it a fully-owned SICO subsidiary. Moving forward, we will 
maintain our emphasis on enhancing our position through adaptation to market trends and further diversifying 
our business lines.” 

SICO was recently named one of Forbes Middle East Top 30 Asset Management Companies in the Middle 

East. It also won 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’ 

outstanding resilience. SICO Fixed Income Fund was also named 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 4.8 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 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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خليفة آل خليفةبن  عبدهللاالشيخ  السيدة نجالء الشيراوي    

اإلدارةرئيس مجلس  الرئيس التنفيذي    

    

 
للتسعة عائد للمساهمين  صافي ربح موحد مليون دوالر أمريكي( 7.5مليون دينار بحريني ) 2.8 تحققسيكو 

  2022األولى من  أشهر
 
 

 ،مليار دوالر أمريكي( 4.75مليار دينار بحريني ) 1.79بلغ  ، حيث%5ارتفع إجمالي قيمة األصول تحت اإلدارة لدى سيكو بنسبة 
 .%85 الرسوم بنسبةارتفاع صافي اإليرادات من مع 

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة : 2022نوفمبر  13مملكة البحرين  -المنامة 
 تقليدي، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

 
 2022للربع الثالث من عام  ألف دوالر أمريكي( 891) ألف دينار بحريني 336العائد للمساهمين  بلغ صافي الربح الموحدوقد 

ما يعادل تراجعاً بنسبة  ، وهوفي نفس الفترة من العام الماضي مليون دوالر أمريكي( 2.3) دينار بحريني ألف 871مقارنة مع 
األسهم والسندات  انخفضت أسواقحيث  ،األسواق اإلقليمية والعالمية إلى التقلبات الشديدة التي شهدتها ويعزى هذا االنخفاض .61%

؛ هذا وبلغت ربحية السهم لمحفظة البنك على إيرادات االستثمار اً مما أثر سلبي، الثالث على التواليوللربع إلى مستويات قياسية 
 .2021لنفس الفترة من عام للسهم الواحد فلس بحريني  2.07فلس بحريني مقارنة مع  .800من العام  الثالثالواحد في الربع 

مقارنة ألف دوالر أمريكي(  485)ألف دينار بحريني  183 ما قيمته 2022وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثالث من عام 
 . %78من العام الماضي، بما يمثل انخفاضاً بنسبة مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة  .162)دينار بحريني  ألف 816مع 

 
صافي ربح موحد عائد للمساهمين لفترة التسعة أشهر مليون دوالر أمريكي(  .57مليون دينار بحريني ) 12.8وسجلت سيكو 
من عام  لنفس الفترةمليون دوالر أمريكي(  9.7) مليون دينار بحريني 3.66% من 32، بانخفاض نسبته 2022األولى من عام 

بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العمليات  ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات االستثمار، والخسائر غير المحققة من .2021
فلس لنفس  8.68مقارنة مع  2022فلس بحريني لفترة التسعة أشهر من عام  6.67بلغت ربحية السهم الواحد هذا و. واألسهم

 6.6مليون دينار بحريني ) 2.48ما قيمته  2022إجمالي الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر من عام بلغ . كما 2021الفترة من عام 
مليون دوالر أمريكي( في نفس الفترة  10.7مليون دينار بحريني ) 4.04، مقابل 2022مليون دوالر أمريكي( للتسعة أشهر من 

 %. 39وهو ما يعادل تراجعاً بنسبة من العام الماضي، 
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مليون  183.51مليون دينار بحريني ) 69.18إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين، فقد حافظ على مستواه عند إلى بالنسبة 

مليون دوالر أمريكي( في نهاية  182.67مليون دينار بحريني ) 68.87، مقارنة مع 2022 سبتمبر 30دوالر أمريكي( كما في 

 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي( كما في  71.047مليون دينار بحريني ) 265.68جمالي الموجودات وبلغ إ. 2021عام 

 . 2021مليون دوالر أمريكي( في نهاية عام  699مليون دينار ) 263.52% من 1 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة2022

 إيرادات االستثمار، بما يعكس نجاحاألعمال الرئيسية لسيكو على تعويض االنخفاض في  قطاعاتألغلبية  وقد ساهم األداء القوي
نمواً  2022مركزها الريادي في السوق. وقد شهدت فترة التسعة أشهر من عام  الدخل وتعزيزسيكو في تنويع مصادر  استراتيجية

 ً مليون دوالر أمريكي( من  18.50مليون دينار بحريني ) 76.9 إلى% 85حيث ارتفع بنسبة  ،لصافي اإليرادات من الرسوم قويا
أظهرت أنشطة الوساطة قدرة على كما   . 2021مليون دوالر أمريكي( في التسعة أشهر من  9.98مليون دينار بحريني ) 3.76

مليون دوالر أمريكي( في  5.66مليون دينار بحريني ) 2.13لتصل إلى  %،3اً بنسبة ارتفاع سجلت فقدتحديات السوق  مواجهة
 مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام الماضي.  5.5مليون دينار بحريني ) 2.07، مقارنة مع 2022التسعة أشهر من عام 

مليون دوالر أمريكي(  4.82مليون دينار بحريني ) 1.82إلى ما قيمته ليصل % 36نمواً قوياً بنسبة  شهد الدخل من الفوائدكما 

مليون دوالر أمريكي( في نفس الفترة من العام الماضي.  3.55مليون دينار ) 1.34، مقارنة مع 2022لفترة التسعة أشهر من عام 

مليون  1.85ألف دينار بحريني ) 697% على أساس سنوي إلى 81من ناحية أخرى، انخفض صافي إيرادات االستثمار بنسبة 

 الماضي،مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  9.8مليون دينار ) 3.67من  2022ي التسعة أشهر من دوالر أمريكي( ف

  .مستويات التضخم وتشديد السياسات النقديةبارتفاع لتأثر األسواق العالمية اً نظر وذلك

 

 4.75مليار دينار بحريني ) 1.79حيث بلغ  %5بنسبة ارتفع إجمالي األصول تحت اإلدارة لدى سيكو )شاملة التمويالت( كما 

في نهاية عام  مليار دوالر أمريكي( 4.5دينار بحريني ) مليار 1.7مقارنة مع  2022 سبتمبر 30مليار دوالر أمريكي( كما في 

 4.24مليار دينار بحريني ) 1.6% صافي األصول تحت اإلدارة )باستبعاد التمويالت( حيث بلغت 3بنسبة  تما ارتفعك ،2021

ديسمبر  31مليار دوالر( في  4.1مليار دينار بحريني ) 1.55، مقارنة مع 2022 سبتمبر 30مليار دوالر أمريكي( كما في 

2021 . 

 

"أظهرت  صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو قائال: أشهر،خالل التسعة  وتعليًقا على أداء سيكو

والتي أعمالها في تنفيذ إستراتيجيتها وتطوير قدماً مع المضي  ،المختلفة والتحدياتعلى مواجهة الظروف الصعبة قدرة عالية سيكو 

ً انعكست  الخدمات المصرفية والوساطة، واألصول، إدارة  االيرادات منفي أشهر على النمو الذي تحقق خالل التسعة ايجابيا

 ."االستثمارية وخدمات الحفظ واالدارة

يرادات اإلبالرغم من ظروف السوق التي أثرت على " :جانبها، أضافت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلةمن 
 االستثمار أداء محفظة إال أنمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي االستثمار لسيكو خالل الفترة، وعلى الرغم من انخفاضها من 

عائدات إيجابية. واألهم من ذلك، جاء أداء جميع األنشطة الرئيسية األخرى لسيكو تجاوز أداء المؤشرات ذات العالقة مع تحقيق 
ً من الرسوم  اإليراداتمتميزاً. وشهد صافي  قدماً بسبب االرتفاع في األصول تحت اإلدارة، ورسوم األداء. وبينما نمضي  نمواً قويا

كذلك  العام، فإننا قادرون على الحفاظ على مركزنا في مصاف أفضل مدراء الصناديق في دول الخليج،نحو الربع األخير من 
نجح فريق الخدمات المصرفية االستثمارية هذا وقد . حافظت سيكو على مركزها األول كأكثر الوسطاء نشاًطا في مملكة البحرين

بيتك( على البنك األهلى المتحد، حيث تم تكليف سيكو بأن تكون وكيل في سيكو في استكمال صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي )
. كما تمكنت سيكو من ترسيخ تواجدها في المملكة العربية السعودية المزدوجاالستالم ومستشار التنفيذ في البحرين ومستشار اإلدراج 

% المملوكة لبنك مسقط في سيكو كابيتال، لتصبح شركة تابعة مملوكة 27.29من خالل االستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 
التنوع المزيد من ات األسواق وتحقيق بالكامل لسيكو. وسوف نواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز مركزنا الرائد من خالل مواكبة اتجاه

 ."  في خطوط أعمالنا

، كما من مدراء األصول في الشرق األوسط من قبل مجلة فوربس 30ضمن أفضل  ؤخرا  تم تصنيف سيكو م جدير بالذكر أنهوال
 للعام ألفضل البنوك االستثمارية ورلد فاينانس جلوبال جوائز ضمن« 2022 البحرين في استثماري بنك أفضل» جائزةب فازت
عاماً  23باإلضافة إلى ذلك، حافظت سيكو على مكانتها باعتبارها الوسيط األول في بورصة البحرين على مدى . التوالي على الثالث



  
 
 

sicobank.com 

 بيان صحفي
  2022 نوفمبر 13: المنامة، مملكة البحرين

 

في حين جاء أداء صندوق أدوات الدخل الثابت  الوساطة؛والقدرة العالية على مواكبة التغيرات لقطاع  متتالية، مؤكدة األداء المتميز
 . 2022لسيكو كأفضل أداء ضمن صناديق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في 

 
 على المالية للبيانات الكاملة والمجموعة الصحفي البيان يتوفرو SICO-C لالتداو رمز تحت البحرين بورصة في مدرجة سيكو
 .البحرين لبورصة اإللكتروني الموقع

 – انتهى -

 
 نبذة عن سيكو

 
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية، 

وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي  مليار دوالر أمريكي. 4.8وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 
: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، لها بالكامل ومملوكة تابعة شركات ثالثكبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية دمات خلسيكو كابيتال المزودة لباإلضافة إلى وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 
ازات السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنج

ً باعتبارها بنك ة، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالي ا
بالمائة من األسهم  90وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

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

مار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستث
 موظف متميز. 100الذي يتألف من نحو 
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