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SICO Signs Agreement with Bahrain Bourse Offering New 
Sukuk-based Murabaha Service 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment 
bank (licensed as a wholesale bank by the CBB), announced today that it has signed an 
agreement to begin offering the Bahrain Bourse’s newly established sukuk-based Murabaha 
service, launched in collaboration with the Central Bank of Bahrain (CBB), when conducting 
Islamic commodity Murabaha financing transactions with sukuks as collateral. The 
announcement was made at a virtual signing ceremony held on 14 July 2020 between SICO, 
The CBB and The Bahrain Bourse. 

“We are extremely pleased to be part of this platform and would like to commend the CBB 
and the Bahrain Bourse for their efforts in offering innovative solutions that support Sharia-
compliant asset management services,” said Najla Al-Shirawi, Chief Executive Officer at 
SICO. “We hope that with this partnership and other collaborative efforts, we can leverage 
such initiatives in order to further build on the successful track record of our asset 
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management business and increase our range of financial service offerings across Bahrain 
and the region.” 

Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al Khalifa, Chief Executive Officer of BHB said, “The Ijara sukuk-

based Murabaha service is a creative shariah-compliant solution aimed at addressing the 

growing inter-bank needs. The unique service allows participating financial institutions to 

offer Sharia’a-compliant Murabaha service through an efficient process, and hence 

contributing to promoting the Kingdom of Bahrain as a hub for Sharia-compliant 

transactions.”  

The new service will complement SICO’s current Murabaha facility structures, which is 
conducted by way of local and international commodity brokers, and is set to increase 
overall demand for sukuk issuances, providing support to Sharia-compliant financing 
services and increasing sukuk trading volumes on the Bahrain Bourse. The platform was 
established by the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse with the aim of 
promoting Sharia-compliant structures as a major financing option across Bahrain by 
affording customers efficient and competitive funding while ensuring premium structuring, 
documentation and execution of the transactions. 
 

The platform is set to help SICO further expand on its asset management business, which 
includes depending on clients’ appetite for leveraged strategies. SICO’s asset management 
clients are currently able to benefit from a consolidated, comprehensive range of 
collateralized funding facilities for liquidity and general trading purposes. 

SICO’s asset management division offers market-leading services to institutions and high-
net-worth clients across the GCC. The division’s mandates cover funds and portfolios that 
invest in conventional and Sharia-compliant equities, short-term instruments, debt issues 
(sukuks) and fixed income securities.  SICO’s signature equity and fixed income funds 
consistently outperform their respective benchmarks, securing top spots on league tables 
each year. 

 

-  Ends    - 
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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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 خدمة مرابحة الصكوك لتوفير سيكو توقع اتفاقية مع بورصة البحرين 

 

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات 
عن توقيع  )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، اليوماالستثمارية  المصرفية

بالتعاون مع مصرف  بورصة البحرينتقدمها التي لعمالءها عبر المنصة خدمة مرابحة الصكوك أتاحة اتفاقية لبدء 

اإلعالن عن وقد تم الصكوك. عملية مرابحة عن طريق لتوفير السيولة واألقتراض ، وذلك  يالبحرين المركز
 يوم بورصة البحرينمصرف البحرين المركزي واالفتراضي بين سيكو و االتفاقية خالل مراسم التوقيع

 .2020يوليو  14

 

ننضم لهذه المبادرة و رئيس التنفيذي لسيكو: "إننا سعداء للغاية أن نجالء الشيراوي، ال صرحتوفي هذا الصدد، 
التي يبذلها مصرف البحرين المركزي وبورصة القيمة ، ونود أن نشيد بالجهود  الخدمةان نقدم لعمالئنا هذه 

البحرين في طرح حلول مبتكرة لدعم خدمات إدارة األصول المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية." وتضيف 
المبادرات،  االستفادة من مثل هذه إلىالمشتركة  األخرى قائلة: "نتطلع من خالل هذه الشراكة المثمرة والجهود

 في مجال إدارة األصول، فضال عن زيادة منتجاتنا من الخدمات المالية مكانتنا الرائدةتعزيز  يساهم فيبما 
 على مستوى البحرين والمنطقة."  واألستثمارية
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 تعد خدمة المرابحة عبرومن جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "
صكوك اإلجارة إحدى الحلول المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة حيث تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف، 
كما تسمح هذه الخدمة الفريدة للمؤسسات المالية المشاركة بتوفير خدمات المرابحة المتوافقة مع الشريعة عبر 

 ."حرين كمركز للمعامالت المتوافقة مع الشريعةعملية فعالة األمر الذي يساهم في تعزيز مكانة مملكة الب

 المرابحة التي توفرها سيكوالتمويل عن طريق خدمات  قائمة إلىنوعية  إضافة الجديدةهذه الخدمة  وتأتي
وسطاء للسلع محليين ودوليين، ومن  بالشراكة مع مرابحة السلعالتمويل عن طريق تشمل والتي  لعمالئها

التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة شأنها زيادة الطلب على إصدار الصكوك، وتوفير الدعم لخدمات 
إن هذه الخدمة التي طرحها مصرف  .في بورصة البحرينتداول الصكوك ، وزيادة حجم األسالمية

تهدف إلى تعزيز الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية البحرين المركزي وبورصة البحرين 
باعتبارها خياراً رئيسياً للتمويل في أنحاء البحرين، وذلك من خالل تزويد الزبائن بالتمويل عالي الكفاءة 

 وبأسعار تنافسية، مع ضمان هيكلة المعامالت وتوثيقها وتنفيذها على أكمل وجه. 

 

وتساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز قدرة سيكو على توسعة نشاط إدارة األصول لتشمل توفير  
خدمات األقراض بما يلبي احتياجات العمالء المالية. ويمكن لعمالء أدارة األصول لدى سيكو في الوقت 

 الحالي االستفادة من مجموعة موحدة وشاملة من تسهيالت التمويل ألغراض السيولة واألستثمار.  

 

من أصحاب األفراد وي السوق للمؤسسات فخدمات رائدة توفر إدارة األصول في سيكو  اإلشارة أنتجدر 
 لصناديق والمحافظ التي تستثمرفياوتدير سيكو الثروات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. 

واألدوات المالية قصيرة  ،كاألسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،تلك األوراق المالية التقليدية و
ألسهم وأدوات الدخل سيكو لوسندات الدخل الثابت. وتواصل صناديق  وأدوات الدين كالصكوك ألجلا

 عام. عاٍم بعد بين منافسيها النتقدمة  تهامكانب محتفظةالثابت التفوق على مؤشراتها المعيارية 

 

 

 -انتهى
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 نبذة عن سيكو
 
. والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة 

لها  ثالث شركات تابعة ومملوكةوتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 
، وسيكو السعودية المالية المزودة سيكو لخدمات الصناديق االستثماريةوسيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، : بالكامل

وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على  لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية.
اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما الصعيدين 

في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر 
، دأبت سيكو على 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90حليالت مدروسة عن أكثر من رؤية ثاقبة وت

تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو 
لتزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل واالزدهار، والتي يقودها ا

 موظف متميز. 100سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 سيكو، مدير العالقات العامة
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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