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SICO Wins MENA’s Best Sukuk Manager and Bahrain’s Asset Manager and 
Broker of the Year 2022 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a 
wholesale bank by the CBB), has been recognized for the exemplary performance of its asset 
management and brokerage teams by the Global Investor Group MENA Awards 2022. SICO was 
named MENA ’s Best Sukuk Manager, as well as Bahrain’s Asset Manager and Broker of the Year.  

“We are extremely proud to have secured these awards and maintained our regional leadership 
position. These recognitions of our performance across our asset management and brokerage 
divisions reinforce SICO’s position as one of the leading investment banks in the region, 
underscoring the dedication and consistent track record of our highly professional and experienced 
team. SICO is committed to offering the best in-class service to our clients, whom we are incredibly 
grateful to for their constant trust in our abilities, and we look forward to future success in meeting 
all of their investment goals.” said Najla Al-Shirawi, CEO of SICO. 

The Bank’s assets under management (AUMs) have grown 5% to USD 4.75 billion as of 30 
September 2022, compared to the USD 4.5 billion recorded at year-end 2021.  

In 2022, SICO’s Asset Management division saw its key funds consistently outperform their 
respective benchmarks. SICO’s flagship Khaleej Equity Fund with one of the longest track records 
in the region, achieved a 5-year gross annualized return of 17% outperforming the benchmark by 
7.4% achieving an AAA rating by Citywire in March 2022. The fund has also outperformed the S&P 
Pan Arab Benchmark by 7.7% on a gross returns basis in 2022.   
  
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 outperformed the Bloomberg GCC Bond index by 6.9% in 
2022 and generated 3-year gross annualized returns of 5.5%, while the fixed income Islamic fund 
generated 5-year annualized returns of 4% ahead of the index average. 
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These latest achievements come on the heels of multiple awards received this past year. SICO 
was named one of Forbes Middle East Top 30 Asset Management Companies in the Middle East. 
It also won Best Investment Bank in Bahrain at the 2022 Global Finance World's Best Investment 
Banks Awards for the third consecutive year, and was named Best Broker in Bahrain by the Arab 
Federation of Capital Markets (AFCM). Further demonstrating its brokerage business’ outstanding 
resilience, SICO has retained its ranking as the number one broker on the Bahrain Bourse for the 
twenty-fourth consecutive year.  

 
– Ends – 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.75 bn in assets under 
management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and 
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 SICO Capital, a Saudi-based investment banking 
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. 
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 السيدة نجالء الشيراوي 

 الرئيس التنفيذي 
 

 

لصكوك في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفضل مدير لألصول  لاستثمارات  أفضل مدير    ة سيكو تفوز بجائز

   2022سيط في البحرين للعام أفضل وو

 

سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية )والمرخص   حصلت  
لمنطقة الشرق األوسط وشمال   ستثمارات للصكوكاأفضل مدير    ةعلى جائز   من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(

جلوبال إنفستور جروب لمنطقة الشرق األوسط ضمن جوائز    في البحرينوأفضل وسيط    لألصولأفريقيا، فضال عن أفضل مدير  
 إدارة األصول وخدمات الوساطة في البنك.  لفريق العمل في، وذلك عن األداء المتميز 2022لعام  وشمال أفريقيا

  
"إننا نشعر بالفخر واالعتزاز بالفوز بهذه الجوائز رفيعة  :  التنفيذي لسيكو  الرئيسالسيدة نجالء الشيراوي،  ، قالت  وبهذه المناسبة

األصول   أدارة   ى نطاقعلالمستوى، والتي تكرس مركزنا الريادي على المستوى اإلقليمي. إن الحصول على هذه الجوائز المرموقة  
يؤكد الجهود الدؤوبة والتفاني في العمل وسجل النجاحات   كماالبنوك االستثمارية في المنطقة،  أكد تفوقنا كأحد أفضل    والوساطة

عمالئنا الكرام والذي نشعر   أن هذه الجوائز تكلل جهودنا في خدمة  البارزة لفريق عملنا الذي يتميز بكفاءة عالية وخبرة واسعة. 
تطلع إلى تحقيق المزيد من التفوق في حن دائماً ننو،  القوية بقدرتنا ومهنيتناباالمتنان البالغ ، وذلك لدعمهم المستمر وثقتهم  نحوهم  

 ."لعمالئناالمرجوة الوصول لألهداف االستثمارية 
 

 2022سبتمبر    30مليار دوالر أمريكي كما في    4.75% ليصل إلى  5وشهدت سيكو زيادة في إجمالي األصول تحت اإلدارة بنسبة  

 .  2021مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  4.5مقابل 
 

، حققت الصناديق االستثمارية التابعة لسيكو تفوقاً على مؤشراتها المعيارية. فقد حقق صندوق سيكو لألسهم الخليجية 2022وفي عام  

من سيتي   AAAمحققًا تصنيف  %،  7.4% متجاوزاً مؤشره المعياري بنسبة  17سنوات بنسبة    5عائداً إجمالياً سنوياً على مدى  

 .  2022لعام  % على أساس العائد الكلي7.7ؤشر إس آند بي بان عرب بنسبة وقد تجاوز الصندوق م. 2022واير في مارس 
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الجوائز  السوق على حصد  المتميز، فضال عن قدرتها على مواجهة تقلبات  أداء سيكو  الثابت، ساهم  الدخل  وفيما يتعلق بأدوات 
صندوق سيكو ألدوات تفوق  طقة. فقد  والتصدر كأفضل مدير لألصول لفئة الصكوك من بين العديد من مدراء األصول في المن

سنوات بلغ   3سنوياً على مدى  إجمالياً  عائداً  حقق  حيث    %6.9بنسبة  بلومبرج للصكوك الخليجية    مؤشرعلى  الدخل الثابت التقليدية  

 مؤشرال% متفوقاً على متوسط  4سنوات بلغ    5سنوياً على مدى  إجمالياً  ، بينما حقق صندوق الدخل الثابت اإلسالمي عائداً  5.5%

 المعياري. 
 

 
 30  أفضل   من  واحدة  سيكو  اختيار  تم  فقد .  العام الماضي  األخرى  الجوائز  من  العديد   على  سيكو  حصول  بعدهذه الجوائز    وتأتي
في البحرين    استثماري  بنك  أفضل  بجائزةأيضاً    سيكو  وفازت.  إيست  ميدل  فوربس  من  األوسط  الشرق  في  األصول  إلدارة  شركة

للعام الثالث على التوالي، وأفضل وسيط في البحرين من قبل    2022ضمن جوائز أفضل بنوك استثمارية من جلوبال فاينانس ورلد  
ألدائها االستثنائي في قطاع الوساطة، احتفظت سيكو بمركزها كأفضل وسيط في بورصة البحرين    وتقديراً البورصات العربية.    اتحاد
 العشرين على التوالي.  و الرابعللعام 

 
 – انتهى  -

 

 نبذة عن سيكو
 

المصرفية االستثمارية،   السوق والخدمات  إدارة األصول والوساطة وصناعة  المتخصصة في  الرائدة  البنوك اإلقليمية  أبرز  تمثل سيكو أحد 
وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي   مليار دوالر أمريكي.  4.75وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى  

: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، لها بالكامل  ومملوكة  تابعة  شركات  ثالثكما تُشرف على    كبنك جملة تقليدي،
دمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية  خلسيكو كابيتال المزودة لباإلضافة إلى وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 

ازات  السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنج
ً باعتبارها بنك االستثمارية  إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية    ا

بالمائة من األسهم    90وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي 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  1995الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  

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

 موظف متميز. 100يتألف من نحو الذي 
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