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SICO Named Best Investment Bank in Bahrain at the 2021 Euromoney Awards for
Excellence for the Third Consecutive Year

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a
wholesale bank by the CBB), announced today that it was named Best Investment Bank in Bahrain
at the 2021 Euromoney Awards for Excellence for the third consecutive year.
Commenting on the award, SICO Chief Executive Najla Al Shirawi stated: “We are proud to
receive this recognition by Euromoney for the third year running, which attests to the SICO team’s
unwavering dedication and hard work, positioning us as Bahrain’s gateway to capital markets.
Despite continued market challenges; we have successfully managed to navigate the financial
climate and continued to deliver the standard of services our clients have grown to expect from us.”
SICO has continued to work to expand its reach across the region during 2020, achieving a
number of milestones despite a volatile year for global equity and debt capital markets. Among its
achievements were the acquisition of a majority stake in Bank Muscat’s Saudi-based subsidiary,
Muscat Capital, by way of a share swap, in March 2021. The share swap, valued at BD 5.5 million,
brought SICO’s ownership to 72.7% of the new entity, renamed SICO Capital, while Bank Muscat
now owns a 9% stake in SICO.
“SICO, under the leadership of chief executive Najla Al Shirawi, took part in the deals that
mattered last year,” said Louise Bowman, Editor, Euromoney magazine. “It was hired by Kuwait
Finance House in its effort to buy Ahli United Bank (with COVID-19 forcing both parties to shelve
the deal) in addition to being hired to help the sovereign wealth fund of Bahrain, Mumtalakat
Holding, to explore the merger of local firms Delmon Poultry and General Poultry.”
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SICO has maintained its position as the investment house of choice in the Bahraini market for
more than two decades for equity and debt capital market transactions, M&A deals, and advisory
services. Earlier this year, it was named Best Investment Bank by the Global Finance World’s Best
Investment Banks 2021 Awards. The bank boasts a team of highly experienced professionals and
offers a comprehensive range of tailored financial services. The Euromoney Best Investment Bank
award recognizes industry-leading firms that demonstrate an ability to deliver for clients across
investment banking products and sectors, including financing, advisory and markets, while
demonstrating strong financial performance and risk management.
- Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 3 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 asset management provider, 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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نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو تفوز بجائزة يوروموني للتميز كأفضل بنك استثماري في البحرين لعام 2021
للعام الثالث على التوالي

أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية (والمرخص
من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،اليوم عن فوزها بجائزة أفضل بنك استثماري في البحرين ضمن جوائز
يوروموني للتميز لعام  ،2021وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتعليقا ً على هذا اإلنجاز ،قالت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو " :أن الفوز بهذه الجائزة المرموقة من يوروموني
للعام الثالث على التوالي هو أحد أنجازتنا التي تملؤنا بالفخر واألعتزاز  ،والتي نعتبرها خير شاهد على العمل الشاق واإلخالص
والتفاني الذي يبذله فريق عملنا ذوي المهارات العالية ،مما يعزز مكانتنا الرائده كبوابة لدخول أسواق رأس المال في البحرين.
وبالرغم من التحديات المتواصلة التي شهدتها األسواق ،فقد نجحنا في مواكبة التغيرات والتغلب على الصعوبات ومواصلة تقديم
مستوى الخدمات التي يتطلع اليها عمالؤنا ".
لقد حرصت سيكو خالل عام  2020على مواصلة جهودها الدؤوبة الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة،
وحققت العديد من اإلنجازات بالرغم من الظروف الصعبة التي سادت العام الماضي في أسواق األسهم وسندات الدين العالمية .ومن
أبرز إنجازاتها االستحواذ على حصة األغلبية في شركة مسقط المالية التابعة لبنك مسقط والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية
من خالل صفقة لتبادل األسهم في مارس  .2021و بأتمام عماية األستحواذ التي بلغت قيمتها  5.5مليون دينار بحريني تمتلك
سيكو ما يعادل  %72.7من رأس مال شركة مسقط المالية ،بينما يمتلك بنك مسقط ما يعادل  %9من رأسمال سيكو.
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"نجحت سيكو تحت قيادة الرئيس التنفيذي نجالء الشيراوي في إنجاز صفقات هامة في العام الماضي "،كما ذكرت لويس باومان،
المحرر العالمي في مجلة يوروموني" .لقد استعان بيت التمويل الكويتي بسيكو إلنجاز صفقة شراء البنك األهلي المتحد (مع اضطرار
الطرفين إلى تعليق الصفقة بسبب تفشي وباء كوفيد ،)19-باإلضافة إلى استعانة ممتلكات القابضة ،صندوق الثروة السيادي البحريني،
بسيكو إلعداد عرض لدمج شركة دلمون للدواجن والشركة العامة للدواجن".
وعلى مدى أكثر من عقدين ،تمكنت سيكو من تعزيز مكانتها باعتبارها البنك االستثماري المفضل في السوق البحرينية لعمليات
طرح األسهم وسندات الدين ،وعمليات الدمج واالستحواذ ،والخدمات االستشارية .وفي أوائل هذا العام ،فازت سيكو بجائزة "أفضل
بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز أفضل البنوك االستثمارية لجلوبال فاينانس ورلد لعام  .2021تضم سيكو نخبة من
المتخصصين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة المؤهلين لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تناسب مختلف
االحتياجات .تجدر اإلشارة إلى أن جائزة يوروموني ألفضل بنك استثماري تهدف إلى تكريم البنوك الرائدة في القطاع المصرفي
والتي تحقق تميزا ً ملموسا ً في تزويد عمالئها بالخدمات المصرفية االستثمارية عبر مختلف القطاعات ،بما في ذلك القطاعات المالية
واالستشارات واألسواق ،فضال عن تحقيق أداء مالي قوي وقدرة عالية على إدارة المخاطر.
-

انتهى –

نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول ،والوساطة ،والخدمات المصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول
تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من  3مليار دوالر أمريكي .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 لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية .وتتخذ سيكو من
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي
مملكة البحرين ً
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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