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SICO Named Best Investment Bank in Bahrain at Global Finance 
World's Best Investment Banks 2022 Awards for Third Consecutive Year 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a 
wholesale bank by the CBB), was once again recognized as the Best Investment Bank in Bahrain at 
the 2022 Global Finance World's Best Investment Banks awards for the third consecutive year. The 
award stands as yet another affirmation of SICO’s ability to deliver advisory services and execute 
complex deals across a wide spectrum of sectors, consistently and efficiently. 

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. 

“We are honored to be recognized by Global Finance for this award, which serves as a testament to 
the capabilities of our exceptionally talented team, who have allowed us to maintain our status as 
Bahrain’s gateway to capital markets,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi. “This past year, our 
investment banking division continued to deliver successfully on their mandates, as recovery was 
witnessed on both the global and regional scale. Throughout the year, the team managed to capture 
new opportunities and build on its pipeline of deals for 2022.”  

In 2021, SICO Investment Banking was the receiving and delisting agent for Investcorp on their 
delisting from the Bahrain Bourse. The team also continued to deliver on their advisory mandate for 
Mumtalakat Holding Company on the potential  merger of their wholly owned subsidiary, General 
Poultry Company and Delmon Poultry Company, in addition to advisory for Bahrain’s leading private 
university, and a leading building company, among others.  

Additionally, SICO also executed the acquisition of a majority stake in Muscat Capital in Saudi Arabia 
by way of a share swap, with SICO swapping treasury shares for the stake in Muscat Capital, which 
has since been rebranded to SICO Capital following the acquisition.  
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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.  

 

 

-  Ends    - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.1 bn in 

assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central 

Bank of Bahrain and also oversees two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO 

Financial Brokerage, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS).SICO also 

oversees a majority owned subsidiary “ 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. 

 
 
  

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

 

ضمن جوائز جلوبال  "في البحرين  سيكو تفوز بجائزة "أفضل بنك استثماري ،على التوالي الثالثللعام 

  2022االستثمارية ألفضل البنوك فاينانس ورلد 

 
 

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

قدرة سيكو  لتؤكد المرموقةهذه الجائزة  وتأتيللعام الثالث على التوالي.  2022جلوبال فاينانس ورلد ألفضل البنوك االستثمارية 

   وبكفاءة عالية. مختلفة صفقات معقدة في قطاعات  وإنجازعلى توفير خدمات استشارية متخصصة، 
 

لعمليات  المحلية في السوق األكثر نشاطاً في تعزيز مكانتها باعتبارها البنك االستثماري فعلى مدى أكثر من عقدين، نجحت سيكو 
الذي يضم نخبة من  ، وذلك بفضل فريق عملهاطرح األسهم وسندات الدين، وعمليات الدمج واالستحواذ، والخدمات االستشارية

التي تناسب مختلف من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة المؤهلين لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية  ينالمتخصص
 .الرأس مالية و االستثمارية االحتياجات

 

حصولنا على هذه لنشعر بالفخر واالعتزاز " قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو:  ،و تعليقاً على هذا األنجاز
خبرة واسعة وكفاءة الجائزة من جلوبال فاينانس والتي تعد خير دليل على اإلمكانيات الهائلة لفريقنا من الكوادر الموهوبة التي تملك 

لعام "خالل اأضافت ،" كما ألسواق المال في البحرينباعتبارنا نمثل بوابة والذين نجحوا بجهودهم الدؤوبة في تعزيز مكانتنا  عالية،
تعافي األسواق العالمية  مع، خاصة مختلف التفويضاتالماضي، واصل قسم الخدمات المصرفية االستثمارية تحقيق النجاح في 

لعام  هواإلقليمية. ونجح الفريق خالل العام في اقتناص الفرص الجديدة الواعدة وإضافة المزيد من الصفقات إلى محفظة أعمال
2022 ". 
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إلغاء وكيل االستالم ووكيل ، حيث كان 2021خالل عام قد تولى قسم الخدمات المصرفية االستثمارية في سيكو العديد من المهام  و

دمج لشركة ممتلكات القابضة بشأن عملية  متخصصة إنفستكورب من بورصة البحرين. كما واصل تقديم خدمات استشارية إدراج
الشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن، فضال عن تقديم الخدمات االستشارية  ،بالكامل لها ةالتابعة المملوك شركتهاالمحتملة ل
الناجحة التي قامت بها سيكو خالل األستحواذ  لصفقةباألضافة ، وغيرها الكثير.  بناء شركةفي البحرين، ورائدة خاصة لجامعة 

طريق عملية  عندية شركة مسقط المالية في السعوالعظمى من رأس مال حصة العلى والتي بها أستحوذت سيكو ،العام الماضي
  رية للشركة الى سيكو كابيتال.تغيير العالمة التجاتم ، وبموجب هذه الصفقة تبادلية ألسهم سيكو نظير هذه الحصة

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

 ر، والسعر، ومتابعة أداء األسهم في السوق الثانوية، والسمعة المكتسبة في األسواق.  لمواكبة ظروف السوق، واإلبتكا
. 

 

 

 – انتهى –
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة عن سيكو

 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل  

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي  4 قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى

لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها  شركتين تابعتين مملوكتين كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

خدمات المصرفية لالمزودة ل كابيتلسيكو  تملك سيكو حصة األغلبية في كما أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 

لها، وهي آخذة في التوسع على  االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا

إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول  اً الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك

بحوث قوي من  المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق

بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو 1995

حو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها قدًما في مسيرتها ن

الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف 

 موظف متميز. 100من نحو 
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