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Najla Al Shirawi 

 Chief Executive Officer 

SICO Publishes its Inaugural Greenhouse Gas Emissions (GHG) Report  

SICO successfully offset its carbon emissions and is now carbon neutral 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as 
a wholesale bank by the CBB), has published its first greenhouse gas (GHG) emissions 
report, quantifying how much carbon it releases during the course of the daily activities and 
operations of SICO and its subsidiaries.  
 
SICO is one of the first financial institutions in Bahrain to publish a GHG report, taking a step 
towards becoming more conscious of its carbon footprint in order to determine the areas that 
are most pressing and require more immediate attention. The report creates a foundation for 
effective climate action by tying prior efforts together, clearly identifying areas of SICO’s 
climate impact, and showing critical intervention points to substantially reduce GHG 
emissions in the coming years. The report additionally outlines actionable initiatives to 
minimize SICO’s negative impact on the environment focused on three key areas: 
conserving, recycling, and offsetting.  
 
The reporting period is from January 1 to December 31, 2021, and it consists of GHG 
emissions, including direct emissions from controlled equipment and assets (scope 1), 
emissions from purchased electricity (scope 2), and selected categories that constitute 
indirect emissions that occur in the value chain of the bank, including business travel, 
employee commuting, and indirect effect of emissions of SICO staff who worked from home 
during part of the pandemic period (scope 3), so that we could capture a comprehensive 
view of our carbon footprint during the full reporting period. The study and estimates were 
based on the Greenhouse Gas Protocol, the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Guidelines for Greenhouse Gas Inventories, the Environmental Protection Agency 
(EPA), and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
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The results of the report were as follows:  

 As of 2021, the total GHG emissions of SICO’s business were 571.962 metric tons 
(Mt) CO2e. 

 Scope 1: 272.841 Mt CO2e 

 Scope 2: 160.230 Mt CO2e 

 Scope 3: 138.891 Mt CO2e 

 The bank’s emissions per employee are 5.84 ton/employee, well below Bahrain’s 
GHG intensity rate per capita and in line with the average per employee for the 
financial sector in the GCC. 

 
Commenting on the report, Najla Al Shirawi, CEO of SICO, said, “Publishing our first 
GHG emissions report is a crucial first step that we will use to measure and monitor SICO’s 
impact on the environment and reduce our carbon footprint. SICO is now carbon neutral 
after offsetting our emissions, and we plan on enhancing our focus on expanding on our 
environmentally conscious activities.” 
 

“We are confident that this report will boost our accountability and awareness when it comes 
to our role in the global climate change conversation. We intend to step up our green 
initiatives, along with our broader CSR projects, and continue to embrace our responsibility 
of contributing to a more sustainable future.” she added. 
 

– 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

 الرئيس التنفيذي

 

  الحراري االحتباس انبعاثات عن األول تقريرها تصدر سيكو

  

 سيكو تحقق الحياد الكربوني وذلك من خالل التعويض الطوعي لالنبعاثات الكربونية
  

 االستثمارية المصرفية والخدمات والوساطة األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي البنك )م(، ش.م.ب سيكو أصدرت
 الحراري، االحتباس انبعاثات بشأن األول تقريرها تقليدي(، جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل من )والمرخص

 .واليومية االعتيادية ملياتالعو ةنشطاأل من المنبثقة بعةالتا وشركاتها سيكو تصدرها التي الكربون كمية محددا  
  

 محققة الحراري، االحتباس انبعاثات عن تقريرا   تصدر التي البحرين مملكة في ةالمالي المؤسسات أوائل من سيكو وتعتبر
 من مزيدا   تتطلب التي الملحة المجاالت تحديد بهدف البيئة، على اأنشطته أثر بشأن الوعي زيادة في مهمة خطوة بذلك

 في االستباقية الجهود ربط خالل من بالمناخ يتعلق فيما مؤثرة قرارات التخاذ الراسخ األساس التقرير هذا ويضع االهتمام.
 على الحراري االحتباس عاثاتانب لخفض السريع التدخل نقاطإبرازو المناخ، على سيكو تأثير مجاالت وتحديد المجال، هذا
 سيكو ألنشطة السلبي األثر من الحد شأنها من التي العملية المبادرات على الضوء التقرير يلقي كما القادمة. السنوات مدار
  التوازن. وتحقيق التدوير، وإعادة الترشيد، رئيسية: مجاالت ثالثة حول تتمحور والتي البيئة على التابعة شركاتها و

  
 االنبعاثات ذلك في بما ، الحراري االحتباس انبعاثات وتتضمن  ،2021 ديسمبر 31 إلى يناير 1 من االفصاح فترة تمتد

 )النطاق سيكو تستهلكها التي الكهربائية الطاقة من واالنبعاثات (،1 )النطاق اإلدارة تحت واألصول المعدات من المباشرة
 ذلك في بما سيكو،ب الخاصة اليومية النشطةا ضمن المباشرة رغي االنبعاثات تتضمن مختارة أخرى وفئات (،2

 عملوا الذين سيكو موظفي أنشطة النبعاثات المباشر غير والتأثير العمل، وإلى من الموظفين وتنقالت العمل، ألغراضالسفر
 فترة خالل الكربونية صمةللب الكاملة بالصورة اإللمام يتيح أن شأنه من والذي ،(3 )النطاق الجائحة فترة خالل المنزل من

 التوجيهية والمبادئ الحراري، االحتباس انبعاثات بروتوكول إلى والتقديرات الدراسة استندت وقد بالكامل.التقرير إعداد
 البيئة حماية ووكالة الحراري، االحتباس انبعاثات جرد لقوائم (IPCC) المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة

(EPA،) المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم واتفاقية (UNFCCC.) 
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 كالتالي: التقرير نتائج جاءت وقد
 
 من متري طن 571.962  ،2021 عام التابعة وشركاتها  سيكو ألنشطة الحراري االحتباس انبعاثات إجمالي بلغ 

 الكربون. أكسيد ثاني مكافئ

 الكربون. أكسيد ثاني مكافئ من متري طن 272.841 :1 النطاق 

 الكربون. أكسيد ثاني مكافئ من متري طن 160.230 :2 النطاق 

 الكربون. أكسيد ثاني مكافئ من متري طن 138.891 :3 النطاق 
  

 االحتباس انبعاثات كثافة معدل من الفرد نصيب من أقل أي للموظف، طن/ 5.84 موظف لكل سيكو انبعاثات بلغت
 التعاون مجلس لدول المالي القطاع في الواحد للموظف المحدد المتوسط مع ذلك ويتماشى البحرين، مملكة في الحراري
 الخليجي.

  
 انبعاثات عن لنا تقرير أول إصدار "يعتبر لسيكو: التنفيذي الرئيس الشيراوي، نجالء السيدة قالت التقرير، على تعليقها وفي

 البيئة، على التابعة شركاتهاو سيكو نشاط تأثير ومتابعة قياس على تساعدنا أن شأنها من مهمة خطوة الحراري االحتباس
 لتكريس نخطط كما ،عنها الكربوني والتعويض انبعاثاتنا موازنة بعد الكربوني للحياد وصلنا ولقد الكربونية. بصمتنا وخفض
  البيئة." على الحفاظ في الفعال دورنا لتعزيز وموظفيها سيكو أنشطة تصدرها التي االنبعاثات خفض في جهودنا

  
 المناخي التغير مكافحة قضية في بدورنا وعينا مدى ويعزز مسؤوليتنا يرسخ سوف لتقريرا هذا بأن ثقة على "إننا وأضافت:

 ومواصلة االجتماعية المسؤولية وباألخص األصعدة جميع على خططنا تطوير على عازمون إننا كما العالمي. المستوى على
 استدامة." أكثر مستقبل بناء نحو بمسؤوليتنا الصارم االلتزام

 

 – انتهى -

 
 نبذة عن سيكو

 

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

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

في سيكو  دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، باإلضافة إلى امتالك سيكو على حصة األغلبية
ا لكابيتال المزودة ل خدمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقر 

م إقليميا  موثوقا  به يقد ا  لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك
مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي 

بالمائة من األسهم الرئيسية في  90يدعمها فريق 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 1995العام  المنطقة. ومنذ تأسيسها في

ا في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية  المؤسسات. وتمضي سيكو قدم 
ة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثق

 موظف متميز. 100البشري الذي يتألف من نحو 
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