
  
 
 

sicobank.com 

                     Press Release  
                    Manama, Kingdom of Bahrain: 29 December 2020 

 

 
Najla M. Al Shirawi 

Chief Executive Officer 

SICO Named MENA Fixed Income Manager of the Year and 
Bahrain’s Asset Manager of the Year 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as 
a wholesale bank by the CBB), was named MENA region’s Fixed Income Manager of the 
Year and Bahrain Asset Manager of the Year at the 2020 Global Investor Group MENA 
Awards. The accolades are the latest among numerous awards received by SICO and serve 
as testament to its operational excellence and solid track record across the GCC region. 

SICO was named among the 2020 Next 100 Global Awards in the Banking Group and 
Investment Banking categories. The Next 100 Global Awards from Global Banking and 
Finance Review highlight some of the most exciting, innovative, and promising businesses 
from around the world whose achievements have transformed their respective industries.  

“We are extremely pleased to have received these awards which attest to our commitment 
to offer the best products and services to our clients making it far less complex for them to 
achieve their investment goals,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi, “Our team of specialized 
and experienced, highly talented professionals has proven their abilities to offer world-class 
services and advice year after year, cementing our reputational excellence across the 
region.” 

SICO’s Asset Management division saw its signature funds outperform its benchmarks 
even amid volatile conditions throughout the year. The bank’s Khaleej Equity Fund 
witnessed an increase of 2.5% versus a 3.8% decrease in its benchmark while the SICO 
Kingdom Equity Fund saw an increase of 2.6% versus a decrease of 0.6% in its 
benchmark. Similarly, the Gulf Equity Fund saw an increase of 1.3% versus a benchmark 
decrease of 9%. In addition, the bank’s total assets under management (AUMs) amounted 
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to BD 792.5 million (USD 2.1 billion) compared to BD 808.7 million (USD 2.1 billion) 
recorded at year-end 2019. The third quarter of the year saw AUMs increase by BD 133.2 
million (USD 353.3 million) as a result of the asset management team’s active and 
successful fundraising and improved market performance. 

SICO’s fixed income team was able to overcome the obstacles posed by the COVID-19 

pandemic and enjoyed one of its most successful years to date, in terms of both growth 

and performance. The Bank’s two main fixed income GIPS composites, namely the GCC 

fixed income composite as well the as the Shari’ah income composite posted positive 

year-to-date returns of 4% and 7% respectively. 

Earlier in the year, SICO received a number of accolades including: 

• Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Euromoney 
• Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Global Finance Awards 
• Best Equity Research House – Bahrain 2020 by International Business Magazine 
• Best Investment Bank in Bahrain by Global Banking and Finance Awards 
• Asset Management Company of the Year by Global Banking and Finance 

Awards 
• Best Securities Brokerage in Bahrain by Global Banking and Finance Awards 
• Fund Administration Company of the Year (SICO Funds Services Company 

(SFS)) by Global Banking and Finance 
•  

 
-  Ends    - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, 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 

 



  
 
 

sicobank.com 

 بيان صحفي
 2020 ديسمبر 29 المنامة، مملكة البحرين،

 

 
 نجالء الشيراوي
 الرئيس التنفيذي

 

الشرق األوسط وشمال أفضل مدير ألدوات الدخل الثابت في " تحصل على جائزةسيكو 
  البحرين" أفضل مدير لألصول في"وأفريقيا"

 
سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية )والمرخص  حصلت

أفضل مدير ألدوات الدخل الثابت في الشرق األوسط وشمال "جائزة على من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، 
، وذلك ضمن جوائز جلوبال إنفستور جروب لمنطقة الشرق األوسط وشمال "ي البحرينف "أفضل مدير إلدارة األصول ، و"أفريقيا

تكرس سيكو، والتي  حصلت عليها التي  رفيعة المستوىالجوائز في قائمة من . وتعد هذه الجوائز هي األحدث 2020أفريقيا لعام 
 في جميع أنحاء دول الخليج.  تهامكانتها الرائدة في مجال الحلول المصرفية األستثمارية و تميز وتطور خدما

 

 جلوبال 100لجوائز نكست   كما جاءت سيكو أيضاً ضمن مجموعة الخدمات المصرفية وفئات الخدمات المصرفية االستثمارية
 المؤسساتريفيو إلى إلقاء الضوء على بعض ا فاينانسجلوبال التابعة لجلوبال بانكينج آند  100. وتهدف جوائز نكست 2020لعام 

التي تأتي في طليعة القطاعات التي تعمل بها، والتي  المؤسساتوتقوم الجائزة بتكريم . من جميع أنحاء العالمو المبتكرة  الواعدة 
النتائج المنشودة لزبائنها  بتحقيقوريادتها في تحقيق إنجازات مبهرة، فضال عن التزامها  وتفانيها في العملتساهم استراتيجيتها 

 . للقطاعات لتوفير دفعة قوية 

ز رفيعة المستوى وفي هذا الصدد، قالت نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "إننا سعداء للغاية بالحصول على مثل هذه الجوائ
هدافهم االستثمارية بيسر وسهولة. إن فريق ، بما يتيح لهم تحقيق أأفضل المنتجات والخدمات لعمالئنا إلتزامنا بتقديم والتي تكرس

قدرتهم على تقديم خدمات واستشارات  على مر السنين عملنا يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وقد أثبتوا
 ، بما يساهم في ترسيخ مكانتنا وتعزيز سمعتنا الرائدة في تحقيق التميز في المنطقة." توىعالمية المس

 

اء أداء قسم إدارة األصول في سيكو متميزاً خالل العام، حيث شهد القسم تفوق صناديقه الرئيسية على مؤشرها المعياري بالرغم وج

% في 3.8قابل انخفاض بنسبة م %2.5 من الظروف الصعبة السائدة طوال العام. وقد حقق صندوق أسهم الخليج ارتفاعاً بنسبة 

في مؤشره المعياري.  %0.6مقابل انخفاض بنسبة  %2.6  كو ألسهم المملكة ارتفاعاً بنسبةصندوق سيمؤشره المعياري، بينما شهد 

% في مؤشره المعياري. باإلضافة إلى 9مقابل انخفاض بنسبة  %1.3ارتفاعاً بنسبة  يةسهم الخليجلأل سيكو وبالمثل حقق صندوق
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مليون دينار  808.7 مقابلمليار دوالر أمريكي(  2.1  حريني )مليون دينار ب 792.5إجمالي األصول تحت اإلدارة  بلغذلك، 

 ادة في األصول تحت اإلدارة بقيمةالربع الثالث من العام زي د. كما شه2019نهاية عام  فيمليار دوالر أمريكي(  2.1بحريني )

جديدة من العمالء   تفويضات  وذلك بسبب حصول البنك علىمليون دوالر أمريكي(،  353.3مليون دينار بحريني ) 133.2

 واألداء القوي  لفريق العمل في إدارة األصول،  والسوق خالل الربع الثالث من العام. 

 

في إدارة أدوات الدخل الثابت في سيكو في التغلب على التحديات التي فرضها تفشي المتخصص من ناحية أخرى، نجح فريق العمل 

محافظ لسنوات حتى اآلن، سواء من حيث تحقيق النمو أو األداء المتميز. وقد سجل اثنان من ا أنجح، وحقق سنة من 19-وباء كوفيد

أدوات الدخل الثابت لدول مجلس التعاون محفظة  -أدوات الدخل الثابت اللذين يتم إدارتهما وفق معايير األداء االستثماري العالمي

 % على التوالي. 7و %4بنسبة  ة حتى اآلنللسن عائدات إيجابية -الدخل حسب الشريعةومحفظة الخليجي 

 وكانت سيكو قد فازت في أوائل العام بعدد من الجوائز المرموقة، منها: 

 ضمن جوائز جلوبال فاينانس.  2020 للعام أفضل بنك استثماري في البحرين 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2020 للعامأفضل بنك استثماري في البحرين 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2020 للعامأفضل وسيط لألوراق المالية 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2020أفضل شركة إلدارة األصول للعام 

  ضمن جوائز مجلة إنترناشيونال بيزنس.  2020البحرين  –ألبحاث األسهم  وجهةأفضل 

  حصلت شركة سيكو لخدمات الصناديق( االستثماريةSFS على جائزة أفضل شركة إلدارة الصناديق لعام )2020- 
 ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس

 

 

 -    انتهى  -

 

 نبذة عن سيكو
 
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل  

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

مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها 
حرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة الب

كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة 
فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها 

، دأبت 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
ها سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرت

نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد 
 100أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 موظف متميز.
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