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SICO Named Best Investment Bank, Best Asset Manager and
Best Securities Brokerage in Bahrain
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment
bank (licensed as a wholesale bank by the CBB), received a number of prestigious industry
awards from Euromoney, Global Finance, and Global Banking and Finance. Among the
accolades received were:






Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Euromoney
Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Global Finance Awards;
Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Global Banking and Finance Awards;
Asset Management Company of the Year, 2020 Global Banking and Finance Awards;
Best Securities Brokerage in Bahrain, 2020 Global Banking and Finance Awards.

In addition, SICO Funds Services Company (SFS), the Bank’s custody and administration
subsidiary which is currently responsible for more than US$ 7.4 billion in total assets under
custody, was named Fund Administration Company of the Year at the 2020 Global Banking
and Finance Awards.
These notable recognitions come as the latest in an ever-growing list of accolades received
by SICO reaffirming its position as a leading provider for investment banking solutions
offering innovative and advanced services.
“We are extremely proud to have received these awards, which stand as a testament to the
remarkable efforts and dedication of our exceptionally talented team,” said Najla Al Shirawi,
CEO of SICO. “It is this collaborative effort and our commitment to excellence that has
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resulted in us cementing our position as a leading regional financial institution, with clients
relying on us to seamlessly execute large, high-profile transactions on their behalf.”
Commenting on the Best Investment Bank in Bahrain, 2020 Euromoney Award, Louise
Bowman, Global Editor of Euromoney said “Euromoney has named SICO ‘Best Investment
Bank in Bahrain’ for the second year in a row. The Bank truly stands out as a notable player
in cross-border transactions and in the fourth quarter of 2019 was appointed by Kuwait
Finance House to advise on the cross listing of its shares on the Bahrain Bourse. Earlier this
year, the investment banking team, led by 18-year financial sector veteran Wissam Haddad,
was again mandated by KFH to advise on and manage the execution of its voluntary offer
to acquire up to 100% of Ahli United Bank, although Covid-19 has meant this deal has been
pushed back to December 2020.”
Leveraging a solid track record spanning more than two decades in the Bahraini and GCC
markets, SICO has grown to become the financial partner of choice due to its established
presence in the region and a comprehensive suite of services, tailored to meet institutional
and retail clients needs.
For over two decades, SICO has been the investment house of choice in the Bahraini
market for equity and debt capital market transactions, IPOs, M&A deals and unique
corporate and private advisory services including real estate advisory, capital restructuring,
listing and cross-listing, fund setup, business valuation, privatization, and underwriting.
The past year saw SICO take on roles in several key transactions in Bahrain and the GCC
region. The bank completed a BD 62 million acquisition in the financial sector and provided
receiving and allotment agency services. SICO was also mandated to arrange up to BD 12
million in debt financing, as well as ongoing valuation, capital adequacy and M&A advisory
in addition to fund advisory services.
SICO Asset Management offers unique investment plays across the equity, fixed income
and real estate asset classes in the GCC and Mena regions. In 2019, SICO’s signature
funds, the Khaleej Equity Fund and the SICO Kingdom Equity Fund, outperform their
benchmark indices, in the face of a challenging environment. The Khaleej Equity Fund
outperformed its benchmark index generating a gross return of 26.2% in 2019 vs. an index
return of 12.5% which positioned it to close the year as the top-performing GCC and
MENA fund for the second consecutive year. Meanwhile the SICO Kingdom Equity Fund
reported a gross return of 24.2% for the year while the index gained 11.9%. Additionally,
the bank obtained a new license from the Saudi CMA to provide asset management
services in Saudi Arabia.
In 2019, SICO maintained its status as the highest ranked securities broker on the Bahrain
Bourse for 21 consecutive years; 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. SICO’s Equities Brokerage is supported by a
sicobank.com

Press Release
Manama, Kingdom of Bahrain: 15 July, 2020

robust sell side Research team making it the only broker in Bahrain to offer its clients value
added high quality investment ideas backed by fundamental research. Additionally, the
division expanded its SICO LIVE online trading platform which now gives investors access
to more markets and securities.
- Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank. 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
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نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو تحصل على جائزة "أفضل بنك استثماري" ،و"أفضل وسيط لألوراق المالية" ،و"أفضل مدير
لألصول" في البحرين
حصلت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية
االستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) على عدد من الجوائز المتخصصة المرموقة من
" يورومني " "جلوبال فاينانس" ،و"جلوبال بانكينج آند فاينانس" .ومن بين هذه الجوائز:
 -1أفضل بنك استثماري في البحرين للعام  2020ضمن جوائز يورومني
-2أفضل بنك استثماري في البحرين للعام  2020ضمن جوائز جلوبال فاينانس.
 -3أفضل بنك استثماري في البحرين للعام  2020ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس.
 -4أفضل شركة إلدارة األصول للعام  2020ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس.
 -5أفضل وسيط لألوراق المالية للعام  2020ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت شركتها التابعة “شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية” ( )SFSعلى جائزة "أفضل شركة إلدارة
الصناديق لعام  "،2020ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس .وتقدم الشركة خدمات الحفظ ألصول متنوعة تتجاوز قيمتها
 7.4مليار دوالر أمريكي.
تعد هذه الجوائز المرموقة هي األحدث في قائمة طويلة من الجوائز رفيعة المستوى التي حصلت عليها سيكو على مدى سنوات
عديدة والتي تكرس مكانتها الرائدة في مجال الحلول المصرفية األستثمارية وتميز وتطور خدماتها.
وتعليقا ً على هذا اإلنجاز ،قالت نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :نشعر ببالغ الفخر واالعتزاز للفوز بمثل هذه الجوائز
التي تعد دليال على الجهود الدؤوبة والتفاني في العمل من جانب فريق العمل الذي يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الكفاءة
العالية والخبرة الواسعة .إن هذا يعكس جهد الفريق الواحد وااللتزام الصارم بتحقيق التميز مما قد أسفر عن ترسيخ تفوقنا كمؤسسة
مالية إقليمية متخصصه في إنجاز صفقات ذات أهمية وعالية المستوى تلبي تطلعات عمالئنا وطموحاتهم ".
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كما علقت لويس باومان ،المحرر العالمي في يوروموني على حصول سيكو على جائزة أفضل بنك استثماري في البحرين للعام
 2020ضمن جوائز يورومني قائله" :حصلت سيكو على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" من يورومني للعام الثاني على
التوالي .حيث يعد البنك مساهما ً بارزا ً في إنجاز الصفقات األقليمية ،حيث تم تعيين سيكو في الربع األخير من عام  2019من
جانب بيت التمويل الكويتي ليقدم خدماته االستشارية بشأن اإلدراج الثانوي ألسهم بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين .وفي
أوائل هذا العام ،تم تكليف فريق الخدمات المصرفية االستثمارية ،بقيادة وسام حداد ذو الكفائة والخبرة التي بلغت  18سنة في القطاع
المالي ،حيث سيقوم الفريق بتقديم الخدمات االستشارية لبيت التمويل الكويتي بشأن إدارة عملية االستحواذ الطوعي على %100
من أسهم البنك األهلي المتحد .وبسبب ظروف انتشار كوفيد 19-تم تأجيل هذه الصفقة إلى ديسمبر ."2020
واستنادا ً على سجل طويل من اإلنجازات ممتد ألكثر من عقدين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ،شهدت سيكو نمواً
ملموسا ً لتصبح شريكا ً ماليا ً موثوقا ً بسبب تواجدها الثابت في المنطقة ،وما توفره من مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتتناسب
مع األحتياجات المختلفة للعمالء من المؤسسات واألفراد .
فعلى مدى أكثر من عقدين ،نجحت سيكو في تعزيز مكانتها باعتبارها البنك االستثماري المفضل في السوق البحرينية لعمليات طرح
األسهم وسندات الدين ،وعمليات اإلكتتاب العام ،وعمليات الدمج واالستحواذ ،إلى جانب تقديم الخدمات االستشارية المتميزة للشركات
واألفراد ،بما في ذلك االستشارات العقارية ،وإعادة الهيكلة الرأسمالية ،واإلدراج واإلدراج الثانوي ،وتأسيس الصناديق اإلستثمارية،
وتقييم األعمال ،و عمليات الخصخصة ،وضمان عمليات اإلكتتاب العامة األولية والثانوية.
وتجدر اإلشارة إلى أن سيكو قد شاركت العام الماضي بدور فعال في العديد من الصفقات والمعامالت الهامة في البحرين ودول
مجلس التعاون الخليجي .فقد استكملت عملية استحواذ عن طريق تقديم خدمات االستالم والتخصيص بقيمة  62مليون دينار بحريني
في القطاع المالي .كما قامت بتقديم خدمات أستشارية لعملية ترتيب دين بقيمة تصل إلى  12مليون دينار بحريني ،فضال عن عمليات
التقييم ،وكفاية رأس المال ،وتقديم استشارات لعمليات الدمج واالستحواذ ،والخدمات االستشارية لهيكلة الصناديق.
تقدم سيكو خدمات إدارة األصوال متميزة في فئات األصول المختلفة والتي تشمل األسهم ،أدوات الدخل الثابت ،أدوات السيولة،
واألصول العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي عام  ،2019تفوقت صناديق سيكو،
"صندوق أسهم الخليج" ،و"صندوق سيكو ألسهم المملكة" على مؤشرهما المعياري في ظل ظروف صعبة للغاية .فقد تفوق "صندوق
أسهم الخليج" على مؤشره المعياري محققًا عائد إجمالي بنسبة  %26.2في عام  2019مقابل عائد المؤشر عند  %12.5منهيا ً العام
بأفضل أداء بين صناديق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي .كما حقق
"صندوق سيكو ألسهم المملكة" أدا ًء متفوقا ً أيضا ً في عام  ،2019مسجال عائد إجمالي بنسبة  %24.2للعام ،بينما حقق عائد المؤشر
 .%11.9باإلضافة إلى ذلك ،حصلت سيكو على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات إدارة األصول في المملكة
العربية السعودية.
كما حافظت سيكو خالل عام  2019على مكانتها المرموقة باعتبارها الوسيط األول لألوراق المالية في بورصة البحرين للعام الـ
 21على التوالي ،و الوسيط الرائد ألدوات الدخل الثابت للسندات الحكومية المقومة بالدينار البحريني في البورصة ،مستحوذة على
أكثر من  95بالمائة من كافة معامالت السوق الثانوية للسندات .ويلقى نشاط الوساطة في سيكو دعما ً من فريق أبحاث جانب البيع
لتصبح بذلك الوسيط الوحيد في البحرين الذي يوفر لعمالئه حلوال استثمارية عالية الجودة ذات قيمة مضافة مستندة على أبحاث
استثمارية .وحرص القسم على توسعة وتحديث منصة سيكو اليف للتداول اإللكتروني التي تتيح للمستثمرين اآلن التداول واالستثمار
في عدد أكبر من األسواق و األوراق المالية.
-انتهى-
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نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق 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
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على
لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي 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.
لمزيد من المعلومات:
ندين عويس
مدير العالقات العامة
سيكو
هاتف مباشر)+973( 1751 5017 :
البريد اإللكترونيnoweis@sicobank.com :
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