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SICO Reports BD 2.2 Million (USD 5.8 million) Net Profit 

Attributed to Shareholders of the Bank for the First Quarter 

2022, an 81% Increase from Same Period Last Year 

Strong growth driven a 57% y-o-y growth in net fee income and an almost two-fold 

increase in investment income  

Manama, Kingdom of Bahrain –12 May 2022 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 2022.  

 

SICO’s consolidated net profit attributable to shareholders increased by 81% in the first quarter of 2022 to BD 
2.20 million (USD 5.83 million), compared to BD 1.22 million (USD 3.23 million) for the same quarter of the 
previous year. Earnings per share stood at 5.22 Bahrain fils for the quarter ended 31 March 2022, compared 
to 3.13 Bahraini fils in the same quarter last year. Total comprehensive income attributed to shareholders 
increased by 70% in the first quarter of 2022 to BD 2.48 million (USD 6.57 million) compared to BD 1.46 million 
(USD 3.86 million) for the same quarter of the previous year. 
 

Total equity attributed to shareholders remained almost unchanged at BD 69.19 million (USD 183.52 million) 

as at 31 March 2022, compared to BD 68.87 million (USD 182.67 million) as at 31 December 2021.  

 

Total assets increased by 12% to BD 294.54 million (USD 781.28 million) as at 31 March 2022 compared to 

BD 263.52 million (USD 699 million) on 31 December 2021. The expansion in SICO’s asset footing was 

attributable to securities bought under repurchase agreements, as well as an increase in treasury bills and 

other cash balances during the quarter. 

 

SICO maintained a remarkable growth momentum in the first quarter of 2022 driven by the diversity and leading 

market positions across its business lines. The bank recorded an 87% growth in net investment income to 

BD 2.19 million (USD 5.80 million) from BD 1.17 million (USD 3.11 million) recorded in the quarter ended 31 
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March 2021. The strong performance reflects SICO’s ability to capitalize from its healthy asset allocation. SICO 

also successfully recovered BD 1 million (USD 2.7 million) during the quarter from an investment which SICO 

had fully written off earlier.  

An upward trajectory across regional equity markets, along with strong returns achieved on all clients’ 

mandates, has supported a 57% increase in net fee income to BD 1.49 million (USD 3.96 million) in first quarter 

2022 compared to the BD 953 thousand (USD 2.53 million) recorded  during the same quarter last year. 

Brokerage and other income recorded BD 821 thousand (USD 2.18 million) in Q1 2022, compared to BD 745 

thousand (USD 1.98 million) booked in first quarter 2021. Finally, net interest income booked BD 539 thousand 

(USD 1.43 million) in the first quarter of 2022, an increase of 33% from the BD 405 thousand (USD 1.07 million) 

recorded in the same quarter last year. 

On a gross basis (including leverage) SICO’s assets under management (AUMs) increased by 9% to BD 1.9 

billion (USD 4.9 billion) as of 31 March 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 increased by 8% to BD 1.7 billion 

(USD 4.5 billion) as of 31 March 2022, compared to BD 1.5 billion (USD 4.1 billion) recorded on 31 

December 2021. The growth in AUMs was driven by additional mandates and subscriptions to funds across 

asset classes and the continued outperformance of SICO’s assets under management mandates and funds. 

 

SICO’s subsidiary, SICO Funds Services Company, saw its assets under custody increase by 2% to BD 3.2 

billion (USD 8.4 billion) as of 31 March 2022 compared to BD 3.1 billion (USD 8.2 billion) as of 31 December 

2021.  

 

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

Khalifa Al Khalifa said: “SICO has started the year with strong results, proving again it is able to weather 

global and external challenges as it cements its reputation as a leading financial service provider in the region. 

The bank’s resilience is underlined by its increasingly diversified offering across its lines of business and 

expanded regional presence. We are proud of SICO’s ability to provide best-in-class services to its customers 

while driving sustainable value to our stakeholders. 

 

Chief Executive Officer Ms. Najla Al-Shirawi added: “Despite the elevated global geo-political risk and its 

ripple effect on an economic level globally and regionally, SICO was able to leverage its diversified business 

lines to capitalize on increased market activity and positively impact our top and bottom lines. I am also 

particularly pleased with SICO Capital development, as we deepen our presence and breadth of our service 

offering in Saudi Arabia. SICO Capital successfully capitalized on the heightened market activity in Saudi 

Arabia, most notable of which was our investment banking team’s role as sole financial advisor to Saudi Innova 

Healthcare in a private placement sale of 75% of its shares. Meanwhile, SICO Capital’s Saudi REIT Fund also 

signed an agreement to acquire a new commercial property in Riyadh valued at SAR 448 million as it seeks 

to diversify its portfolio in line with the fund’s new strategy. Finally, we maintain our leadership as the number 

one brokerage firm in Bahrain in terms of value of transactions, and continue to enhance the functionality of 

our digital trading platform SICO LIVE,” Al-Shirawi concluded. 

SICO kicked off the year being named Best Investment Bank in Bahrain at the 2022 Global Finance World's 

Best Investment Banks awards for the third consecutive year. Additionally, SICO continues to be the Kingdom’s 

leading broker with a 54% market share in the first quarter of 2022 and the most active market maker for 24 

consecutive years. The bank was also named one of 15 top rated managers of funds registered in the GCC 

by Citywire, achieving an AAA rating as of March 2022. 

 

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. 
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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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خليفة آل خليفةبن  عبدهللاالشيخ     السيدة نجالء الشيراوي 

اإلدارة رئيس مجلس    الرئيس التنفيذي 

 

 

 عام للربع األول منربح موحد عائد للمساهمين صافي ( أمريكي مليون دوالر 5.8)مليون دينار بحريني  2.2 تحقق  سيكو

 % عن نفس الفترة من العام الماضي 81 بزيادة بنسبة 2022

 
بمعدل ضعفين تقريبا ستثماريةاال اإليرادات زيادة فيو  ،%57من الرسوم بنسبة  اإليرادات صافي ارتفاع   

 
أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة  :: 2022مايو  12 –المنامة، مملكة البحرين 

 .2022 مارس 31المنتهي في الحالي الموحدة للربع األول من العام المالية عن نتائجها  اليوم ،تقليدي
 

 بحرينيمليون دينار  20.2صل الى يل 2022في الربع األول من عام % 81ارتفع صافي الربح الموحد العائد للمساهمين بنسبة 

العام في الربع األول من  مليون دوالر أمريكي( 3.23) مليون دينار بحريني .221مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع  5.83)
 3.13مقارنة مع  2022مارس  31المنتهي في في الربع األول فلس بحريني  5.22ربحية السهم الواحد  كما ارتفعت. الماضي

في  %70سجل إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين زيادة بنسبة ولنفس الفترة من العام الماضي. للسهم الواحد بحريني  فلس

 مليون دينار 1.46مقارنة مع  مليون دوالر أمريكي( 6.57بحريني ) مليون دينار 48.2 إلى ليصل  2022الربع األول من عام 

 مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام الماضي.  3.86) بحريني
 

 ليون دوالر أمريكي(م 183.52) بحريني مليون دينار 19.69على مستواه عند  مساهمينللالملكية العائد إجمالي حقوق حافظ كما 

 . 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( في  182.67مليون دينار بحريني ) 68.87مقارنة مع  2022مارس  31كما في 
 

مليون دوالر أمريكي( كما في  781.28بحريني ) مليون دينار 294.54 إلى ليصل% 12بنسبة  جمالي الموجوداتإ ارتفعوقد 

الزيادة في  تُعزى. و2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( في  699مليون دينار ) 263.52مقارنة مع  2022مارس  31

الخزينة  أذوناتزيادة  باإلضافة إلى ،اتفاقيات إعادة الشراء المشتراة وفقاألوراق المالية  قيمة إلى زيادة موجودات سيكواجمالي 

 واألرصدة النقدية األخرى خالل هذه الفترة. 
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سجلت سيكو نمواً بنسبة  حيث. في جميع أنشطة أعمالها المتنوعة لقد جاءت هذة النتائج لتعكس تفوق سيكو في تحقيق أداء قوي

 1.17 مقارنة معمليون دوالر أمريكي(  5.80مليون دينار بحريني ) 2.19 لتصل الى  االيرادات االستثماريةصافي % في 87

. ويعكس هذا األداء القوي قدرة سيكو 2021مارس  31العام المنتهي في األول من ربع المليون دوالر( في  3.11مليون دينار )

مليون  2.7مليون دينار بحريني ) استردادفي أيضاً . كما نجحت سيكو االستثماريةمحفظتها  أصولعلى االستفادة من التنوع في 

 في وقت سابق.  قيمتها كان قد تم شطبفترة من أحد االستثمارات التي دوالر أمريكي( خالل ال

الصناديق ومحافظ العمالء تحت جميع وقد ساهم األداء القوي ألسواق األسهم اإلقليمية، إلى جانب العائدات العالية التي حققتها 

مليون دوالر  3.96مليون دينار بحريني ) 1.49صل إلى االيرادات من الرسوم لت% في صافي 57في تحقيق زيادة بنسبة  اإلدارة

مليون دوالر( خالل نفس الفترة من العام الماضي.  2.53ألف دينار ) 953مقارنة مع  2022أمريكي( في الربع األول من عام 

، 2022 عام مليون دوالر( في الربع األول من 2.18ألف دينار بحريني ) 821خرى من الوساطة واإليرادات األ ت االيراداتوحقق

صافي الدخل من الفوائد ما قيمته  ، بلغ. وأخيراً 2021مليون دوالر( في الربع األول من عام  1.98ألف دينار ) 745مقارنة مع 

 1.07ألف دينار ) 405% من 33زيادة بنسبة ، ب2022مليون دوالر أمريكي( في الربع األول من عام  1.43ألف دينار ) 539

 مليون دوالر أمريكي( في نفس الفترة من العام الماضي. 
 

مليار  4.9مليار دينار بحريني ) 1.9% ليبلغ ما قيمته 9)شاملة التمويالت( بنسبة  لدى سيكو إجمالي األصول تحت اإلدارة ارتفعكما 

. 2021كما في نهاية عام  مليار دوالر أمريكي( 4.5دينار بحريني ) مليار1.7  ع ، مقارنة م2022مارس  31كما في دوالر أمريكي( 

مليار دوالر  4.5مليار دينار بحريني ) 1.7% ليبلغ ما قيمته 8بينما ارتفع صافي األصول تحت اإلدارة )باستبعاد التمويالت( بنسبة 

 .2021كما في نهاية عام  مليار دوالر أمريكي( 4.1دينار بحريني ) مليار 1.5، مقارنة مع 2022مارس  31كما في أمريكي( 

ويرجع النمو في األصول تحت اإلدارة إلى نمو أصول الصناديق المدارة من قبل سيكو و الحصول على المزيد من التفويضات 

 .ي أداء االصول تحت اإلدارةاإلضافية من العمالء الى جانب النمو في قاعدة العمالء، فضال عن استمرار سيكو في التفوق ف

 

% 2لسيكو زيادة بنسبة شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التابعة لدى من ناحية أخرى، شهدت األصول المحتفظ بها 
مليار  8.2مليار دينار ) 3.1مقارنة مع  2022مارس  31مليار دوالر أمريكي( كما في  8.4مليار دينار بحريني ) 3.2لتصل إلى 
 . 2021ديسمبر  31دوالر( في 

 
 

 استهلت: "مجلس اإلدارة، قال الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة رئيس 2022وفي تعليقه على أداء سيكو خالل الربع األول من 

بتحقيق نتائج قوية، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والخارجية في ظل ما تتمتع به من  هذا العامسيكو 

مختلف مع قوتها و قدرتها على التأقلم  سيكو تستمدوسمعة مرموقة راسخة باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات المالية في المنطقة. 

ل وتواجدها اإلقليمي الراسخ. نشعر بالفخر واالعتزاز من قدرة سيكو على اعماالأنشطة عبر مختلف خدماتها تنوع  من الظروف 

  ."للجميعتقديم خدمات تعتبر األفضل في فئتها لعمالئها، مع تحقيق قيمة مستدامة 
 

بالرغم من تزايد حدة المخاطر السياسية العالمية : "قائلة لسيكوالسيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي  أضافتمن جانبها، 

وتأثيرها المباشر على االقتصاد سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي، فإن سيكو نجحت في استغالل تنوع خطوط أعمالها 

خاصة للتقدم الذي شهدته أعمال الفخر أشعر بوفي اإليرادات واألرباح. لالستفادة من نشاط السوق المتزايد وتحقيق نتائج إيجابية 

، في ظل جهودنا الحثيثة لترسيخ تواجدنا وتعزيز خدماتنا في المملكة العربية السعودية. لقد نجحت الشركة في سيكو كابيتالشركة 

 يةلمصرفية االستثمارفي المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها الدور الذي قام به فريق الخدمات ا جمن نشاط السوق الرائ االستفادة

سيكو وقع صندوق  ،% من أسهمها. من ناحية أخرى75بيع ل شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحيةل حصريكمستشار مالي 

في إطار مساعي الصندوق مليون لاير سعودي،  448السعودية ريت اتفاقية لالستحواذ على عقار تجاري جديد في الرياض بقيمة 

السوق تعزيز ريادتنا في لالجديدة. وأخيراً، نواصل جهودنا الدؤوبة  استراتيجيتهبما يتوافق مع  يةتثمارتنويع محفظته االس نحو

كما ،" SICO LIVEتطوير منصة التداول الرقمي ، مع حرصنا على التداوالتالوسيط األكبر من حيث حجم باعتبارنا المحلي 

  أضافت السيدة نجالء الشيراوي.
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بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل بنك استثماري  2022عام تجدر اإلشارة إلى أن سيكو قد استهلت 

على التوالي. كما  الثالثمن جلوبال فاينانس، وذلك للعام  2022في البحرين ضمن جوائز أفضل البنوك االستثمارية في العالم 

السوق للربع % من إجمالي حصة 54ستحواذ على البحرين مع اإل ةمملكفي  ولالوسيط اال هاباعتبار امكانتهحافظت سيكو على 

ً متتالية،  24، وصانع السوق األكثر نشاطاً على مدى 2022من  األول   أفضلضمن قائمة  تصنيف سيتي وايرإضافة إلى عاما

 .  2022لشهر مارس   AAAو حصولها على تصنيف  في دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة  مدراء الصناديقمن  15

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

  الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
 

 –انتهى -
 

 نبذة عن سيكو
 

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

وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين  .مليار دوالر أمريكي 4.5وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 
لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها  مملوكتينشركتين تابعتين و المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

خدمات المصرفية لالمزودة ل كابيتالسيكو باإلضافة إلى امتالك سيكو على حصة األغلبية في أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 
سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ 

ً اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك  ا
عة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصنا

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
مضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وت

ر يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثما
 موظف متميز. 100في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
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