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SICO Named Best Investment Bank in Bahrain at Global Finance 
World's Best Investment Banks 2021 Awards for Second Consecutive 
Year 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a 
wholesale bank by the CBB), was named Best Investment Bank in Bahrain at the 2021 Global 
Finance World's Best Investment Banks awards for the second consecutive year. The prestigious 
recognition is the latest in a long list of accolades that SICO has received over the years for its 
consistent ability to adapt to challenging market conditions and deliver exceptional results. 

For over two decades, SICO has been the investment house of choice in the Bahraini market for 
equity and debt capital market transactions, M&A deals and advisory services thanks to its team of 
highly experienced professionals and ability to offer a comprehensive range of tailored financial 
services. 

“Our investment banking division had an extremely successful year, in spite of challenging market 
conditions, which saw them take the lead on a number of important deals including the acquisition 
of Bahrain Islamic Bank (BISB) by National Bank of Bahrain (NBB), one of Bahrain’s largest 
transactions to date as well as plans to launch a full suite of on-the-ground services in Saudi Arabia 
through our acquisition of Muscat Capital,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi. “This recognition by 
Global Finance is a great honor that attests to the capabilities of our exceptionally talented team 
whose hard work and dedication have allowed our clients to continue to regard us as Bahrain’s 
gateway to capital markets.”  

Despite a volatile year for global equity and debt capital markets, SICO Investment Banking 
cemented its position as the Bahraini market’s preferred partner on landmark transactions. In 
January 2020, the division closed its mandate as issue execution adviser, receiving agent, and 
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allotment agent on the acquisition of BISB by NBB, which resulted in the latter acquiring a controlling 
stake amounting to 78.81% in BISB. In February 2020, SICO Investment Banking was appointed by 
Kuwait Finance House (KFH) as Bahrain receiving agent, Bahrain execution adviser and cross-listing 
adviser in KFH’s offer to acquire Ahli United Bank (AUB) KFH obtained permission from the Central 
Bank of Bahrain (CBB) in April 2020 to postpone the acquisition due to the COVID 19 pandemic. 
Additionally, the team’s expertise in providing discrete private advisory services remained in high 
demand during the year.  

 

“With widespread expectations of consolidation in multiple sectors and all around the world, 
investment banks will play a leading role in reshaping the world economy post- pandemic. In the 
Middle East and Bahrain, SICO played a key role in Bahrain’s recent Merger and acquisition 
transactions in 2020 and is poised for critical roles in future consolidation across the region” said 
Joseph D. Giarraputo, publisher and editorial director of Global Finance. 

 

Global Finance award winners are selected based on a number of criteria, including market share, 
number and size of deals, level of service and advice offered to clients, structuring capabilities, 
distribution network, efforts to address market conditions, innovation, pricing, after-market 
performance of underwritings and market reputation.  

SICO’s robust operational performance during the year has been recognized by a number of 
awarding bodies. Among the awards received by SICO in 2020 are: 

 “Bahrain's Best Investment Bank" by Global Finance 

 “Best Investment Bank in Bahrain" by Euromoney Awards 

 “Best Investment Bank in Bahrain" by Global Banking and Finance Awards 

 “Asset Management Company of the Year" by Global Banking and Finance Awards 

 “Best Securities Brokerage in Bahrain" by Global Banking and Finance Awards 

 “Bahrain Asset Manager of the Year 2020” by Global Investor Group 

 “MEA Fixed Income Manager of the Year 2020” by Global Investor Group 

  “Best Equity Research House in Bahrain” by International Business Magazine 

 The Next 100 Global Awards Banking Group and Investment Banking categories 

 “Best Local Investment Bank in Bahrain” by EMEA Finance 

 “Best Broker in Bahrain” by EMEA Finance 

 “Best Asset Management in Bahrain” by EMEA Finance 

 

 

-  Ends    - 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 2.3 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 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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 نجالء الشيراوي
 الرئيس التنفيذي

 
للعام الثاني   2021ضمن جوائز جلوبال فاينانس  "في البحرين  سيكو تفوز بجائزة "أفضل بنك استثماري

 على التوالي 
 

في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية فازت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد 
"أفضل بنك استثماري  بجائزة االستثمارية )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،

وتعد  .للعام الثاني على التوالي  2021 أفضل البنوك االستثمارية لجلوبال فاينانس ضمن جوائز "في البحرين
رموقة هي األحدث في قائمة طويلة من الجوائز رفيعة المستوى التي حصلت عليها سيكو على هذه الجائزة الم

 قدرة سيكو على مواكبة ظروف السوق ، وتحقيق نتائج متميزة. تؤكدالتي ومدى سنوات عديدة 
 

سوق الفي  األكثر نشاطا  وكانت سيكو  قد نجحت على مدى عقدين في تعزيز مكانتها باعتبارها البنك االستثماري 
األسهم وسندات الدين، وعمليات الدمج واالستحواذ،  والخدمات االستشارية، وذلك بفضل  لعمليات طرح  المحلية

 تميزها في فريق عملها الذي يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة، فضال عن 
 ستثمارية. رأس مالية و االخدمات مالية شاملة تناسب مختلف االحتياجات  ال تقديم

"لقد حقق فريق الخدمات المصرفية  وتعليقا  على هذا اإلنجاز، قالت نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو
، حيث نجح في تنفيذ عدد من العمليات م ظروف السوق الغير أعتياديةرغ االستثمارية هذا العام نجاحا  ملموسا  

حتى اآلن، فضال عن التخطيط لطرح خدمات في البحرين  األستحواذ صفقاتواحدة من أكبر  الهامة، بما في ذلك
 : "وأضافت ,على شركة مسقط كابيتال،"سيكو  باألستحواذ   قيام شاملة في المملكة العربية السعودية من خالل 

إنما يعد مصدر فخر واعتزاز لنا و خير شاهد على العمل الشاق  جلوبال فينانسإن هذا التقدير من جانب 
. والشك أن هذا األداء المتميز يعزز نظرة عمالئنا لنا باعتبارنا نمثل بوابة العملواإلخالص والتفاني لفريق 
 ألسواق المال في البحرين."  
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، إال أن فريق الخدمات العالميةليمية واألق وبالرغم من الظروف الصعبة التي سادت أسواق األسهم وسندات الدين
المصرفية االستثمارية في سيكو نجح في ترسيخ مكانته باعتباره الشريك المفضل في السوق البحرينية في العديد 

مستشار تنفيذ  بدورسيكو  قامت فيها هامة، القسم صفقة استكمل، 2020ير من الصفقات الهامة. ففي شهر ينا
الوطني على بنك البحرين ووكيل التخصيص للعرض الطوعي الستحواذ بنك البحرين  اإلصدار ووكيل االستالم

% في بنك 78.81بنسبة  مسيطرةعن حصول بنك البحرين الوطني على حصة اإلسالمي، والتي أسفرت 
لخدمات المصرفية االستثمارية في سيكو ليكون وكيل ا، تم اختيار قسم 2020البحرين اإلسالمي. وفي فبراير 

لبيت التمويل الكويتي في صفقة االستحواذ على البنك  في البحرين االستالم ومستشار التنفيذ واإلدراج الثانوي
 2020األهلي المتحد. وقد حصل بيت التمويل الكويتي على تصريح من مصرف البحرين المركزي في أبريل 

نجح فريق العمل في الحصول على  . باإلضافة إلى ذلك،19-لتأجيل هذه الصفقة بسبب انتشار جائحة كوفيد
 ل العام. االخدمات طو جديده لتقديمتفويضات 

 
 جلوبال في التحرير ومدير الناشر جيارابوتو، دي جوزيف صرح الجائزة، لهذه سيكو حصول على تعليقه وفي

 فإن العالم، أنحاء جميع وفي القطاعات مختلف في الدمج عمليات بشأن التوقعات تزايد ظل "في قائال: فاينانس
 الشرق طقةمن وفي كوفيد. بعد لما العالمي االقتصاد تشكيل إعادة في هاما   دوا   تلعب سوف االستثمارية البنوك
 في مؤخرا   البحرين شهدتها التي واالستحواذ االندماج عمليات في رئيسيا   دورا   سيكو لعبت والبحرين، األوسط

  المنطقة." أنحاء جميع في المستقبلية الدمج عمليات في حيوي بدور للمشاركة مؤهلة سيكو وتعد ،2020 عام
 

جلوبال فاينانس على أساس عدد من المعايير التي تشمل حصة  يتم اختيار الفائزين بجوائزتجدر اإلشارة إلى أنه 
السوق، وعدد وحجم الصفقات، ومستوى الخدمات، والمشورة المقدمة للعمالء، فضال عن إمكانيات الهيكلة، 

أداء األسهم في السوق ومتابعة وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة لمواكبة ظروف السوق، واإلبتكار، والسعر، 
  ، والسمعة المكتسبة في األسواق. ةالثانوي

 
المعنية  الجهاتوكان األداء التشغيلي الراسخ لسيكو خالل العام قد حظي بالتكريم والتقدير من جانب العديد من 

 : 2020المرموقة. ومن بين الجوائز التي فازت بها سيكو خالل عام 

  .أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز جلوبال فاينانس" 

 " .أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز يوروموني 

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

 "جلوبال بانكينج آند فاينانس. دارة األصول للعام" ضمن جوائزشركة إ 

 " فاينانس.جلوبال بانكينج آند " ضمن جوائز في البحرينأفضل وسيط لألوراق المالية 

  جلوبال إنفستور جروب. " ضمن جوائز2020"أفضل مدير لألصول للعام 

  من جوائز جلوبال ض" 2020"أفضل مدير ألدوات الدخل الثابت في الشرق األوسط وأفريقيا للعام
 إنفستور جروب. 

  في البحرين" ضمن جوائز مجلة إنترناشيونال بيزنس.  ألبحاث األسهم شركة"أفضل 

  جلوبال في فئات المجموعات المصرفية والخدمات المصرفية االستثمارية.  100جوائز نكست 

 في البحرين" ضمن جوائز إيميا فاينانس.  محلي "أفضل بنك استثماري 

 .أفضل وسيط في البحرين" ضمن جوائز إيميا فاينانس" 

 .أفضل مدير لألصول في البحرين" ضمن جوائز إيميا فاينانس 



  
 
 

sicobank.com 

 بيان صحفي

 2021 فبراير 24المنامة، مملكة البحرين، 

 

 بذة عن سيكون
 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول، والوساطة، والخدمات المصرفية 
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم  2.3االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

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 

ة المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. االستثمارية، وسيكو السعودية المالي
ا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع  وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقر 

الية، بما في ذلك بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول الم
إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من 

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ  90أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
يق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة ، دأبت سيكو على تحق1995تأسيسها في العام 

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

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