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SICO Wins MENA’s Best Equities Asset Manager and MENA’s 

Best Sukuk 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), has won top honors in four categories at the 2021 

Global Investor Group MENA Awards for the exemplary performance of the Bank’s asset 

management and brokerage teams. SICO was named the MENA region’s Sukuk Manager 

and Equities Asset Manager of the Year, as well as Bahrain’s Asset Manager and Broker 

of the Year. The recognition comes on the heels of multiple awards received by SICO in 

2021 and attests to SICO’s solid track record and ability to deliver to its clients healthy risk-

adjusted returns over the long term.  

“We are extremely proud to win these four awards and to maintain our leadership position 
not only in our home market of Bahrain but also regionally. To receive these accolades, 
among the most prominent asset managers, brokers, and investment banks in the region, 
underscores the dedication and consistent track record of our highly professional and 
experienced team. These awards reinforce our reputation as a regional asset manager of 
choice for investors who are looking for investing in the region’s most promising markets 
and asset classes,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi. “At SICO, we remain committed to 
diversifying our offering of unrivaled products and services. Through our new Saudi-based 
subsidiary, SICO Capital, we look forward to more success in achieving our clients’ 
investment goals.” 

The bank’s total assets under management (AUMs) has increased organically and 
inorganically by 79% to reach USD 4.1 billion as at September 30, 2021 versus USD 2.3 
billion recorded at year-end 2020.  
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In 2021, SICO’s Asset Management division saw its key funds consistently outperform their 
respective benchmarks. SICO’s flagship Khaleej Equity Fund achieved a 5-year gross 
annualized return of 20.4% outperforming the benchmark by 6.2% while the bank’s Kingdom 
Equity Fund achieved a 5-year annualized gross return of 24.9% vs the benchmarks 
annualized return of 19.8%. SICO’s Gulf Equity Fund achieved a 5-year annualized returns 
of 8.3% outperforming the benchmark by 1.7%.  

 

In the fixed income sphere, SICO’s stellar performance as a sukuk manager and ability to 
navigate market volatility has earned it a top spot amongst regional fixed income players. 
The division’s flagship conventional fixed income fund generated 3-year annualized returns 
of 7.5% and 5-year annualized returns of 6.1%, while the fixed income Islamic fund 
generated 3-year annualized returns of 7.6% and 5-year annualized returns of 6.3%, both 
ahead of the index average.  

 

SICO has also maintained its status as the leading broker on the Bahrain Bourse for 23 
consecutive years providing clients with electronic trading option and a comprehensive 
product offering that includes equities, bonds, and sukuks across the GCC and wider MENA 
region, SICO also provides research that facilitates clients’ making the right investment 
decisions. The brokerage team continues to demonstrate outstanding trading services 
offered to a growing client base with direct presence in three GCC markets, namely Saudi, 
United Arab Emirates and Bahrain.  

 

Earlier in the year, SICO received numerous accolades including: 

• Bahrain's Best Investment Bank by Global Finance  
• Best Investment Bank in Bahrain by Euromoney Awards  
• Number One Broker on the Bahrain Bourse (“BHB”)  
• SICO Financial Brokerage awarded 5 Star rating from the DFM for 2020  
• The Middle East’s 30 Biggest Asset Managers 2021 by Forbes Middle East  
• Asset Management Company of the Year Bahrain 2021 by Global Banking and 

Finance 
• Best Investment Bank Bahrain 2021 by Global Banking and Finance  
• Best Securities Brokerage Bahrain 2021 by Global Banking and Finance 

 

SICO previously won MENA Fixed Income Manager of the Year and Bahrain’s Asset Manager of 
the Year at the 2020 Global Investor Group MENA Awards. 

  

 

-  Ends  - 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.1 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 investment banking company, SICO Capital. 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
 

 

منطقة الشرق األوسط وشمال ستثمارات لألسهم والصكوك لاأفضل مدير بجائزتي سيكو تفوز 

 2021لعام أفريقيا 

 

سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية )والمرخص  حصلت 
لمنطقة الشرق   ستثمارات لألسهم و الصكوكاأفضل مدير على جائزتي  من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(

جلوبال إنفستور جروب لمنطقة ضمن جوائز   في البحرينوأفضل وسيط  لألصولاألوسط وشمال أفريقيا، فضال عن أفضل مدير 
إدارة األصول وخدمات الوساطة في البنك.  لفريق العمل في، وذلك عن األداء المتميز 2021لعام  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتعد هذه الجوائز هي األحدث في قائمة من الجوائز رفيعة المستوى التي حصلت عليها سيكو، والتي تكرس مكانتها الرائدة في 
 . المدى الطويلعلى لعمالئها المخاطر  معتدلة مجديةقدرتها على تحقيق عائدات  و االستثماريةمجال الحلول المصرفية 

  
رفيعة واالعتزاز بالفوز بهذه الجوائز  إننا نشعر بالفخرالتنفيذي لسيكو: " الرئيس، قالت السيدة نجالء الشيراوي، وبهذه المناسبة

هذه الجوائز مركزنا الريادي ليس فقط في البحرين، بل على المستوى اإلقليمي أيضاً. إن الحصول على  و التي تكرس المستوى، 
والوسطاء والبنوك االستثمارية الرائدة في المنطقة، إنما يؤكد الجهود الدؤوبة والتفاني في المرموقة من بين  كبار مدراء األصول 

لفريق عملنا الذي يتميز بكفاءة عالية وخبرة واسعة. إن هذه الجوائز تعزز سمعتنا الراسخة باعتبارنا العمل وسجل النجاحات البارزة 
في سيكو نحرص على إننا نطقة، وفي مختلف فئات األصول المجزية. أسواق الممرين في المدير المفضل لألصول لدى المستث

ة الواقع مقرها . ومن خالل شركتنا التابعة شركة سيكو الماليعالية الجودةمواصلة االلتزام بتنويع ما نقدمه من منتجات وخدمات 
 ." ئناعمالل ستثماريةالا هدافلألالمزيد من التفوق في الوصول تحقيق في المملكة العربية السعودية، فإننا نتطلع إلى 

 
سبتمبر  30مليار دوالر أمريكي كما في  4.1% ليصل إلى 79بنسبة إجمالي األصول تحت اإلدارة  زيادة ملموسة فيشهدت سيكو و

 . 2020مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  2.3مقابل  2021
 

 صندوق سيكو لألسهم الخليجيةسيكو تفوقاً على مؤشراتها المعيارية. فقد حقق التابعة ل االستثمارية ، حققت الصناديق2021وفي عام 

%، بينما حقق صندوق سيكو ألسهم 6.2 بنسبة% متجاوزاً مؤشره المعياري 20.4سنوات بنسبة  5عائداً إجمالياً سنوياً على مدى 
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%. وحقق صندوق أسهم الخليج 19.8معياري البالغ % مقابل مؤشره ال24.9سنوات بلغ  5إجمالياً سنوياً على مدى المملكة عائداً 

 .%1.7% متفوقاً على مؤشره المعياري بنسبة 8.3سنوات بنسبة  5عائداً إجمالياً سنوياً على مدى 

 
على حصد الجوائز قدرتها على مواجهة تقلبات السوق  المتميز، فضال عن أداء سيكو ساهموفيما يتعلق بأدوات الدخل الثابت، 

 سيكو ألدوات   حقق صندوق فقد. فضل مدير لألصول لفئة الصكوك من بين العديد من مدراء األصول في المنطقةوالتصدر كأ
%، 6.1سنوات بلغ  5سنوياً على مدى إجمالياً عائداً  و% ، 7.5بلغ سنوات  3على مدى سنوياً إجمالياً عائداً  ةالتقليدي الدخل الثابت

سنوياً على مدى إجمالياً عائداً  و% ، 7.6سنوات بلغ  3سنوياً على مدى إجمالياً عائداً بينما حقق صندوق الدخل الثابت اإلسالمي 

 . مؤشرهما المعياري، وجاء أداء الصندوقين متفوقاً على متوسط % 6.3سنوات بلغ  5
 

ً  حافظت سيكوو بمجموعة عاماً متتالية،  23في بورصة البحرين على مدى  يط األولالوسعلى مكانتها الراسخة باعتبارها  أيضا

األسهم والسندات والصكوك في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي  في خيارات التداول اإللكترونيمتكاملة من الخدمات التي تشمل 
. ستثمارية الصائبةتخاذ القرارات االاستثمارية المفصلة التي تيسر لعمالء سيكو والبحوث اال ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ويواصل فريق الوساطة في سيكو توفير خدمات تداول متميزة لقاعدة متزايدة من العمالء مع التواجد المباشر في ثالث أسواق في 
 الخليج وهي السعودية واإلمارات والبحرين.  

 
 : وتشملو حصدت العديد من الجوائز المرموقة خالل العام، تجدر اإلشارة إلى أن سيك

  .أفضل بنك استثماري في البحرين ضمن جوائز جلوبال فاينانس 
  .أفضل بنك استثماري في البحرين ضمن جوائز يوروموني 
  في بورصة البحرين. األول الوسيط 
  2020لعام  إمتصنيف خمس نجوم من دي إف على حصلت خدمات الوساطة المالية لسيكو . 

  من فوربس الشرق األوسط.  2021في الشرق األوسط لعام  لألصول اً مدير 30التصنيف ضمن أكبر 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2021ألصول للعام في البحرين ل مديرأفضل 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2021أفضل بنك استثماري في البحرين لعام 

  ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. 2021وسيط لألوراق المالية في البحرين لعام أفضل 
 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مدير للعام وكانت سيكو قد فازت سابقاً بجائزة أفضل مدير ألدوات الدخل الثابت 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ل 2020لألصول في البحرين للعام ضمن جوائز جلوبال إنفستور جروب 

 

 
 –انتهى  -

 

 

 

 نبذة عن سيكو

 

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

سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف مليار دوالر أمريكي. وتعمل 4.1 االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار 

ية والواقع خدمات المصرفية االستثمارلوساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو المالية المزودة ل

مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 

ً كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك ة األصول إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدار ا

والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة 

، دأبت سيكو على تحقيق 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
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ق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من أداء متفوق في السو

النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع 

 موظف متميز. 100اتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكان
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