Najla M Al Shirawi

SICO named Best Investment Bank in Bahrain at both World Finance and Global
Finance Awards
Recent achievements recognised with total of 6 banking and finance industry awards
Manama, Kingdom of Bahrain – 29 October 2017: SICO BSC (c ), licensed by the Central
Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, was named ‘Best Investment Bank in
Bahrain’ at both the World Finance Banking Awards 2017 and the Global Finance 18th
annual World’s Best Investment Banks 2017 Awards. During 2016, the Bank was lead
manager for the Eskan Bank Realty Income Trust IPO; the 100 per cent share swap
between Gulf Hotels Group and Bahrain Tourism Company; and BBK’s perpetual tier 1
convertible capital securities offering. The latter was recognised as one of the top three
‘Financial Institution Financing Deals of the Year’ at the Bonds, Loans & Sukuks Middle
East Awards 2016. The recognitions are among several financial industry awards SICO
has

received

recently,

which

covered

investment

banking,

brokerage,

asset

management, and custody and administration.
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Acknowledging the accolades, SICO Chief Executive Officer Najla Al Shirawi said: “We
are honoured to be recognised as the best in our industry by these prestigious banking
and finance awards. Such independent third-party recognition is testimony to the
continued proactive and resilient performance by SICO’s core business lines in the face
of ongoing economic uncertainty, market volatility and geo-political turmoil.”
SICO was also recognized as ‘Best Investment Management Firm - Bahrain’ at the World
Finance Investment Management Awards 2017. With total assets under management
exceeding US$ 1.1 billion, SICO is one of the largest boutique investment managers in
the region outside Saudi Arabia that focuses on managing GCC equities , fixed income
and Real Estate .
SICO’s Brokerage business received the award for the ‘Highest Traded Shares on the
Bahrain Bourse’ for the fourth consecutive year at the Arab Federation of Exchanges
(AFE) 2017 Summit; and was also named ‘Best Securities Brokerage Firm - Bahrain’ by
the World Finance 2017 Brokerage Awards. In 2016, SICO maintained its status as the
highest ranked securities broker on the Bahrain Bourse for the 18th consecutive year;
and remained the leading fixed income broker for Bahraini Dinar-denominated
Government bonds on the Bourse, accounting for over 95 per cent of all secondary
market transactions.
In addition, the Bank’s custody and administration subsidiary – SICO Funds Services
Company (SFS) – was named ‘GCC Best Custodian’ by the World Finance GCC Investment
& Development Awards. Distinguished by its client-centric and technology-driven
approach, and seamless and flexible service, SFS is currently responsible for total assets
under custody in excess of US$ 5.7 billion.
In terms of individual recognition, Ms. Al Shirawi was included in the Forbes Middle
East 100 Most Powerful Arab Businesswomen List 2017 for the third consecutive year;
while Head of Asset Management Shakeel Sarwar was featured in the Mena Fund
Manager Power 50 List for 2016.
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SICO BSC (c)
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and
international footprint, SICO is one of the premier regional banks focusing on the GCC
region. SICO provides a select range of investment banking solutions – asset
management, brokerage, market making, and corporate finance, which are
underpinned by an independent, value-added research capability. SICO also provides
through its fully owned subsidiary, SICO Funds Services BSCc, custody and fund
administration solutions.
Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO
operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of
Bahrain. The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company
BSCc (SFS) – a specialised regional custody house licensed by Central Bank of Bahrain;
and SICO UAE – an Abu Dhabi-based brokerage firm licensed by the Emirates Securities
& Commodities Agency.
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السيدة نجالء محمد الشيراوي

سيكو تحصل على جائزة أفضل بنك استثماري في مملكة البحرين ضمن جوائز وورلد فاينانس
وغلوبال فاينانس العالمية
تكريم إنجازات البنك بستة جوائز مرموقة في القطاع المالي والمصرفي
المنامة ،مملكة البحرين  29 -أكتوبر  :7102حصلت سيكو ،المرخصة من قبل مصرف البحرين
المركزي كبنك جملة تقليدي ،على جائزة "أفضل بنك استثماري في مملكة البحرين" ،وذلك ضمن
كل من جوائز وورلد فاينانس للخدمات المصرفية للعام  ،7102و حفل جوائز غلوبال فاينانس
السنوي الثامن عشر ألفضل البنوك االستثمارية في العالم للعام  .7102حيث نجحت سيكو خالل
العام  7102في إدارة العديد من الصفقات المهمة بمنتهى الكفاءة والفاعلية ،إذ قامت بدور مدير
الطرح األولى لصندوق عهدة االستثمار العقاري التابع لبنك اإلسكان ،وأدارت بنجاح صفقة
االستحواذ عن طريق مبادلة  %011من األسهم بين مجموعة فنادق الخليج وشركة البحرين
ا
فضال عن إدارة طرح سندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل الى أسهم عادية ،من
للسياحة،
نوع رأس المال اإلضافي الفئة  0التي أصدرها بنك البحرين الكويت ،والتي حصلت على أحد
المراكز الثالثة األولى لجائزة "أفضل صفقة تمويل لمؤسسة مالية" خالل حفل توزيع جوائز الشرق
األوسط للسندات والقروض والصكوك للعام  .7102وتأتي هذا الجوائز ضمن العديد من الجوائز
الرفيعة التي حصلت عليها سيكو مؤخرا ا على الصعيدين اإلقليمي والدولي تقديرا ا إلنجازاتها في
مجاالت الخدمات المصرفية االستثمارية والوساطة وإدارة األصول والحفظ األمين.
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وتعلي اقا على هذا التميز  ،صرحت السيدة نجالء محمد الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو ،قائلة:
"يشرفنا أن ننال هذه الجوائز المرموقة في القطاع المالي والمصرفي باعتبارنا أحد أفضل
المؤسسات المالية في المنطقة ،إذ يعكس تكريمنا من قبل مؤسسات عالمية مرموقة ومستقلة
ومحايدة مدى التفوق المتواصل و األداء الثابت لخطوط األعمال الرئيسية في سيكو ،وذلك على
الرغم من التحديات االقتصادية التي تواجها دول المنطقة واالضطرابات السياسية اإلقليمية".
هذا وقد حصدت سيكو أيضاا جائزة "أفضل مؤسسة إلدارة االستثمار في مملكة البحرين" ضمن
جوائز وورلد فاينانس إلدارة االستثمار للعام  .7102حيث تصل قيمة إجمالي األصول تحت إدارة
سيكو إلى أكثر من  0.0مليار دوالر أمريكي ،وهو ما يجعلها إحدى أضخم مؤسسات إدارة
االستثمار في المنطقة ،خارج المملكة العربية السعودية ،والتي تركز على إدارة األوراق المالية
وأدوات الدخل الثابت الى جانب االستثمارات العقارية المدرة للدخل .
ا
تداوال في بورصة البحرين" من اتحاد
وفي السياق ذاته ،حصلت سيكو على جائزة "الوسيط األكثر
البورصات العربية للسنة الرابعة على التوالي ،كما حصلت أيضا ا على جائزة "أفضل شركة لوساطة
األوراق المالية في مملكة البحرين" ضمن جوائز وورلد فاينانس للوساطة للعام  .7102وفي العام
ا
نشاطا في بورصة البحرين للسنة الثامنة عشرة
 ،7102احتفظت سيكو بمركزها كأكثر الوسطاء
على التوالي ،كما حافظت على ريادتها كالوسيط األول لتداول أدوات الدخل الثابت الخاصة
بالسندات الحكومية المقوّ مة بالدينار البحريني في البورصة ،حيث استحوذت على أكثر من %59
من إجمالي المعامالت الثانوية في السوق.
وعالوة على ذلك ،حصلت شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ( ،)SFSشركة حفظ
األوراق المالية وإدارة خدمات الصناديق األستثمارية التابعة للبنك ،على جائزة "أفضل حافظ أمين
لألوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي" ضمن جوائز وورلد فاينانس لالستثمار والتطوير
في دول مجلس التعاون الخليجي ،إذ تنفرد الشركة بنهجها المتميز القائم على توظيف أحدث التقنيات
والتركيز على احتياجات العمالء ،فض اال عن توفير خدمات فائقة الجودة تتسم بالسالسة والمرونة،
كما تبلغ قيمة إجمالي األصول المحتفظ بها لدى الشركة أكثر من  9.2مليار دوالر أمريكي.
وعلى صعيد اإلنجازات الفردية ،جاءت السيدة نجالء الشيراوي ضمن قائمة "أقوى  011سيدة
أعمال عربية" الخاصة بمجلة فوربس الشرق األوسط للعام الثالث على التوالي .في حين جاء مدير
قسم إدارة األصول السيد شاكيل ساروار ضمن قائمة مجلة مينا فند مانيجر ألفضل  91شخصية في
مجال إدارة الصناديق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام .7102
 -انتهي -
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ش.م.ب.
نبذة عن سيكو ِ
حرين
ُتعد سيكو المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي وتتخذ من مملكة ال َب َ
مقرا له واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي ،من أهم البنوك األقليمية في منطقة مجلس
التعاون الخليجي .وتقدم مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية االستثمارية التي تشمل إدارة األصول
و الوساطة وصناعة السوق وتمويل المؤسسات التي تستند إلى األبحاث االستثمارية ذات القيمة
المضافة .كما توفر سيكو أيضا ،من خالل شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي شركة سيكو
لخدمات الصناديق االستثمارية ،خدمات حفظ األوراق المالية وخدمات إدارة الصناديق.
حرين لألوراق المالية في عام
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  3001وتم إدراج أسهمها في سوق ال َب َ
 3330كشركة مُقفلة .تملك سيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل وهما شركة سيكو لخدمات
الصناديق االستثمارية التي ُتعد شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية ومرخصة من
مصرف البحرين المركزي ،وشركة األوراق المالية واالستثمار(اإلمارات ( وهي دار وساطة مالية
مقرها في أبوظبي ومرخصة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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