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SICO to embed IdealRatings ESG data, marking a new
era for MENA investors
SICO BSC (c) a leading regional asset manager, broker, research house and investment bank,
announced that it will begin embedding IdealRatings’ ESG data to be available as part of SICO’s
research platform. This initiative by SICO is among the first in the MENA region to highlight ESG
performance in company reports and comes as a response to the increasing demand for ESG data
by clients.
SICO will now include the IdealRatings ESG data in its listed companies’ reports featuring insights
into companies’ ESG progress and providing investors with a full picture of their performance. This
new addition will offer SICO’s clients better investment strategies, superior portfolio allocation and
attract ESG-focused investors across the globe to the MENA region.
“ESG ratings are becoming an increasingly important consideration to investors and funds across
the MENA region, with more companies and stock exchanges, including the MENA region’s top
exchanges, seeking to incorporate ESG ratings into their data,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi.
“As we see more investments being made based on ESG considerations, we seek to offer more
comprehensive research products featuring robust ESG data in order to allow our clients to make
better informed financial decisions.”
“IdealRatings is delighted to support SICO’s initiative to include ESG data in its research products,
a pioneering step in the MENA region,” said Mohamed Donia, IdealRatings CEO. “Incorporating ESG
data will provide SICO’s clients with a more holistic view of investment risks, exposures, and
opportunities, which will ensure that they are able to make investments that are aligned with their
values.”
The IdealRatings data set provides performance summaries as well as constituent rankings
highlighting best-in-class and bottom performers. IdealRatings determines a listed company’s ESG
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rating by researching and documenting answers to a series of qualitative questions during its
research process across the environmental, social, and governance pillars.
SICO is a leading provider of sell-side research in the Middle East offering high quality and insightful
research products to its diverse client base across the region, covering 13 key regional sectors. The
Research division aims to provide timely and accurate advice to clients who rely on its best-in-class
products and services.

-

Ends –

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank. Today SICO operates under a wholesale banking
license from the Central Bank of Bahrain and also oversees three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based
brokerage firm, SICO Financial Brokerage, a specialized 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.
About IdealRatings:
IdealRatings, incorporated in San Francisco, is a global solutions provider for Responsible Investments. Its database
solutions for Equities, REITs, and Fixed Income are aimed at global investment managers and asset owners. IdealRatings
solutions are licensed by leading financial institutions, asset managers, index providers, data vendors and brokerage firms
in over 25 countries across all continents.
For more info visit IdealRatings website at www.idealratings.com
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السيدة نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو تضم تصنيفات  ESGمن آيديال ريتنجز كخدمة جديدة للمستثمرين في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة واألبحاث االستثمارية
والخدمات المصرفية االستثمارية عن بدء دمج بيانات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ()ESG
من آيديال ريتنجز لتمثل جزءا ً من تقاريرأبحاث سيكو .وتعتبر هذه المبادرة من جانب سيكو هي األولى في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تركز على أداء  ESGفي تقارير الشركات وتهدف إلى دعم الطلب المتزايد
على بيانات  ESGمن جانب عمالئها.
سوف تستخدم سيكو بيانات  ESGمن آيديال ريتنجز كجزء من تقارير شاملة تضم رؤى واضحة على تطور
أداء الشركات المدرجة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،بما يتيح للمستثمرين التعرف
على صورة كاملة عن أداء الشركات .هذه اإلضافة الجديدة سوف تتيح لعمالء سيكو وضع استراتيجيات استثمارية
أفضل ،والتوظيف الجيد لمحفظتهم االستثمارية ،فضال عن جذب المستثمرين المهتمين ببيانات  ESGفي األسواق
العالمية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
“لقد تزايد االهتمام ببيانات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من جانب المستثمرين والصناديق
االستثمارية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مع اتجاه المزيد من الشركات و البورصات،
بما في ذلك كبرى بورصات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إلى دمج مؤشرات  ESGفي بياناتهم "،كما قالت
السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" .في ظل تزايد االستثمارات التي تعتمد على بيانات ،ESG
حرصنا على تقديم المزيد من البيانات الشاملة التي تضم مؤشرات  ،ESGبما يتيح للعمالء اتخاذ قرارات مالية
مدروسة ومعتمدة على بيانات موثوقة”.
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"يسر آيديال ريتنجز أن تقدم الدعم لمبادرة سيكو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .إن دمج بيانات ESG
سوف تتيح لعمالء سيكو نظرة أكثر شمولية لمخاطر استثماراتهم والفرص المتاحة أمامهم ،وستساعد على ضمن
تماشي استثماراتهم مع قيّمهم السارية "،كما أشار محمد دنيا ،الرئيس التنفيذي آليديال ريتنجز.
صا ألداء الشركات المدرجة فى بورصات الشرق األوسط و شمال أفريقيا ،مع
توفر بيانات آيديال ريتنجز ملخ ً
مؤشرات أساسية تلقي الضوء على األداء األعلى واألدنى في فئته .وتحدد آيديال ريتنجز تصنيف  ESGألي
شركة من خالل أعمال بحث وتوثيق مجموعة من القضايا النوعية المتعلقة بالركائز البيئية واالجتماعية والحوكمة
التي يتم التعرف عليها خالل عمليات إجراء األبحاث.
وتحظى سيكو بمكانة رائدة في مجال أبحاث جانب البيع في منطقة الشرق األوسط من خالل توفير أبحاث عالية
الجودة وذات رؤى عميقة لقاعدتها الواسعة من العمالء  ،بما يشمل  13قطاعا ً رئيسيا ً في المنطقة .ويهدف قسم
األبحاث في سيكو إلى توفير المشورة الدقيقة والمدروسة لعمالئه الذين يعتمدون على ما يقدمه القسم من أفضل
المنتجات والخدمات في فئتها.
 -انتهى –

نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص
من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل :سيكو للوساطة المالية ،وهي دار وساطة مالية
مقرها أبوظبي ،وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية.
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليم ي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي
وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها
فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام
 ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قد ًما في مسيرتها نحو
المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها.
وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو  100موظف متميز.
نبذة عن آيديال ريتنجز
تأسست آيديال ريتنجز في سان فرانسيسكو ،وتعد مزودا ً عالميا ً للحلول التي تضمن استثمارا ً مسؤوال .ويحرص مدراء االستثمار وأصحاب األصول في العالم
إلى الحصول على حلولها الخاصة باألسهم وصناديق االستثمار العقاري وأدوات الدخل الثابت .الشركة مرخصة من كبرى المؤسسات المالية ،ومدراء
األصول ،ومزودي المؤشرات ،ومقدمي البيانات ،وشركات الوساطة في أكثر من  25دولة في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة موقع آيديال ريتنجز على www.idealratings.com
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