
 

 
 
              Bloomberg supports SICO’s digital transformation journey 
                        SICO selects Bloomberg AIM to optimize investment management 
 
Manama, Bahrain, September 15, 2021 — Bloomberg announced today that SICO, a leading 

regional asset manager, broker, market maker, and investment bank, has adopted Bloomberg’s 
Asset & Investment Manager (AIM)  to increase efficiency and transparency across its order 
management workflow. Headquartered in the Kingdom of Bahrain, SICO is a leading regional 
player with more than $3.9 billion USD in Assets under Management (AUM).     
 
Bloomberg has helped SICO increase efficiencies and controls by minimizing operational 
complexity, implementing pre-trade compliance and integrating with back-office accounting to 
eliminate manual processes. By using Bloomberg, SICO was also able to adopt a solution to 
operate from anywhere, and seamlessly implement a work from home policy.  
 
“With Bloomberg’s AIM solution, we are not only able to measure portfolio performance, but 
lower costs and enhance operational efficiency and workflow, allowing us to focus our efforts 
and resources more on our clients,” said  Anantha Narayanan Chief Operating Officer, SICO. 
“We were also impressed by Bloomberg’s ability to implement this remotely, within a short 
timeframe, despite the ongoing pandemic.”   
 
Benjamin Grolimund, Regional Manager, Financial Products – Middle East & Africa, Bloomberg 
L.P., said: “We are delighted to support SICO on its journey to transform their technology. 
During this time, Bloomberg is committed to delivering high-quality implementation projects on 
time, while working remotely. Bloomberg Buy-Side Solutions continues focus on providing 
clients like SICO efficient and scalable solutions that reduce the need for on-going maintenance 
and establish transparency across all funds, in line with global best practices.”  
 
Bloomberg’s Buy-Side solutions, which include AIM and PORT Enterprise, are used by some of 
the largest asset managers, hedge funds, insurance companies, pension funds and government 
agencies. Bloomberg AIM is a leading order management system (OMS), used by nearly 15,000 
professionals at over 900 client firms in over 90 countries to manage more than $17 trillion in 
assets, and PORT is a multi-asset portfolio and risk analytics solution that provides investors 
with the tools to implement optimal investment portfolio strategies. PORT Enterprise is a 
premier solution that also delivers enhanced reporting capabilities that are powered by 
advanced risk models. PORT and PORT Enterprise are used by 93 of the top 100 asset managers 
and has 47,000 active users globally. 
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About Bloomberg 
Bloomberg, the global business and financial information and news leader, gives influential 
decision makers a critical edge by connecting them to a dynamic network of information, 
people and ideas. The company’s strength – delivering data, news and analytics through 
innovative technology, quickly and accurately – is at the core of the Bloomberg Terminal. 
Bloomberg’s enterprise solutions build on the company’s core strength: leveraging technology 
to allow customers to access, integrate, distribute and manage data and information across 
organizations more efficiently and effectively. For more information, 
visit Bloomberg.com/company or request a demo. 
 
Bloomberg media contact 
Noora Abul, nabul@bloomberg.net 
 
SICO BSC (c) 
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 3.9 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. 
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 لدى سيكو التحول الرقميجهود عم تدبلومبرغ 

 التشغيلية لتعزيز قدراته اتألصول واالستثمار إلدارة ابلومبرغ حلول  يعتمدالبنك 

 

البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة سيكو عن اعتماد أعلنت بلومبرغ اليوم : 2021 سبتمبر  15 البحرين،مملكة املنامة، 

بهدف تعزيز الكفاءة ألصول إلدارة ابلومبرغ حلول االستثمارية  والخدمات المصرفيةوصناعة السوق األصول والوساطة 

من املؤسسات املالية املرموقة في  سيكوعتبر تو . األصول وتنفيذ الصفقاتإدارة عمليات الشفافية في تحقيق و التشغيلية 

 بقيمة  املنطقة، إذ يدير البنك من مقره الرئيس ي في البحرين
ً
 . مليار دوالر  3.9تزيد عن أصوال

 

إلى جانب تطبيق سياسة ، ةالتشغيلي اتالتعقيد الحد منو الكفاءة مستويات بلومبرغ من تعزيز بفضل حلول  سيكو  توتمكن

العمليات  منللتخلص الداخلية العمليات املحاسبية دمج من  تكما تمكن، التداول قبل ات ملا لألحكام والتشريعاالمتثال 

 سياسة العمل من املنزل بسالسة.واعتماد ، عن بعدلعمل ا ل لو حاعتماد للبنك بلومبرغ وأتاحت كذلك حلول اليدوية. 

دارة األصول إل  بلومبرغ بفضل حلول لقد تمكنا سيكو: "التنفيذي للعمليات لدى قال أنانثا نارايانان، الرئيس وبهذه املناسبة، 

األمر الذي مكننا خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية وسير العمل، من تقييم أداء محفظتنا االستثمارية، و واالستثمار 

ضمن إطار و عن ُبعد قدرتها وكفاءتها في نشر هذه الحلول بلومبرغ ونقدر لمن تركيز جهودنا ومواردنا بشكل أفضل على عمالئنا. 

 ".الظروف الصعبة الناجمة عن تواصل الجائحةزمني قصير على الرغم من 

 

ل بي: أمن جانبه، قال بنجامين غروليموند، املدير اإلقليمي للمنتجات املالية ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة بلومبرغ 

املساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي لبنك سيكو، إذ تلتزم بلومبرغ في هذا الوقت بنشر وتنفيذ املشاريع عن بعد "يسرنا 

على تزويد العمالء مثل بنك سيكو بأفضل الحلول التي تمتاز بالكفاءة التركز بلومبرغ وتواصل بجودة عالية في الوقت املحدد لها. 

بما يتماش ى مع و الشفافية في جميع الصناديق، تعزيز وتساهم لحاجة إلى الصيانة املستمرة، تحّد من ا وقابلية التطور، والتي 

 أفضل املمارسات العاملية".

 

 من  Buy-Sideحلول وتشمل 
ً
تحليل املحفظة "بورت إنتربرايس" لومنصة حلول إدارة األصول واالستثمارات، من بلومبرغ كال

أكبر مديري األصول وصناديق التحوط وشركات التأمين وصناديق التقاعد والوكاالت الحكومية. والتي يعتمدها بعض واملخاطر، 

 نظاموتوفر حلول بلومبرغ إلدارة األصول واالستثمارات 
ً
 رائد ا

ً
متخصص في أكثر من ألف  15نحو إلدارة الطلبات يستخدمه  ا

حفظة متعددة . بينما تمثل "بورت" منصة لتحليل املرتريليون دوال  17أكثر من تقدر بإلدارة أصول  دولة 90شركة من  900

 وتعّد  ،استراتيجيات املحفظة االستثماريةأفضل األدوات الالزمة لتنفيذ بملستثمرين ، حيث تزود اتحليل املخاطرو األصول 

ويتم استخدام كل األول الذي يوفر قدرات إعداد تقارير محّسنة مدعومة بنماذج مخاطر متقدمة. "بورت إنتربرايس" الحل 



 

تقدم ، و صول شركة إلدارة األ  100من أفضل شركة  93من قبل من "بورت" و"بورت إنتربرايس" 

 مستخدم نشط على مستوى العالم.ألف  47خدماتها لنحو 

 

 

 نبذة عن بلومبرغ

اع القرار املؤثرين عن طريق ربطهم بشبكة دينامية توفر بلومبرغ، الشركة العاملية الرائدة في مجال معلومات املال واألعمال واألخبار، ميزة مهمة لصن

ولوجية من املعلومات واألفراد واألفكار. وتتمثل قوة الشركة في إيصال البيانات واألخبار والتحليالت على نحو سريع ودقيق باستخدام وسائل تكن

ركة األساسية املتمثلة في تعزيز التكنولوجيا لتمكين العمالء مبتكرة تمثل جوهر خدمة بلومبرغ تيرمنال. وتقوم حلول بلومبرغ للشركات على قوة الش

ومات على من الوصول إلى البيانات واملعلومات عبر مختلف املؤسسات، والعمل على تكاملها وتوزيعها وإداراتها على نحو أكثر كفاءة. مزيد من املعل

 .طلب عرض تجريبيأو من خالل  Bloomberg.com/companyاملوقع اإللكتروني 

 

 التواصل اإلعالمي مع بلومبرغ

 nabul@bloomberg.netل، أب ةنور 

 

 سيكونبذة عن 

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

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  3.9االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 
تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما 

المصرفية خدمات لوهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو المالية المزودة ل
حرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة الب االستثمارية

ً الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول  ا
دعمها فريق بحوث المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي ي

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ  90قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1995تأسيسها في العام 

مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة  المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في
مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها 

 موظف متميز. 100التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
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