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SICO UNVEILS NEW CORPORATE IDENTITY   

 
Manama, Kingdom of Bahrain – SICO BSC (c), a leading regional asset manager, brokerage, 

and investment bank, announced the rollout of its new name and brand identity. Formerly, 

Securities & Investment Company, the Bank will now be officially known by its more recognised 

name, SICO.  

“With a successful track record spanning more than two decades as one of the region’s premier 

financial institutions, the time has come to reinvent our corporate identity to reflect both our 

heritage and our new reality,” said SICO Chairman, Shaikh Abdullah bin Khalifa Al Khalifa. “The 

new corporate identity is a reflection of the progressive, forward-thinking organisation that we are.” 

The rebranding marks a new chapter in SICO’s history and delves deeper into its core. It is the 

result of extensive research and collaboration between the Bank’s senior management and 

multiple external stakeholders who all worked together to find a visual identity that is not only 

aligned with SICO’s vision and values, but is also reflective of the Bank’s future ambitions. The 



 

 

rebranding includes SICO’s two wholly owned subsidiaries; SICO Funds Services Company in 

Bahrain and SICO Financial Brokerage in Abdu Dhabi  

“We are confident that SICO’s new corporate identity will amplify and broaden our appeal in the 

marketplace, which will support the Bank’s future growth and build long-term brand loyalty as we 

leap forward to the next phase of our story,” said SICO Chief Executive Officer, Najla Al Shirawi. 

“With a strong and unified brand identity, we are positioning the Bank to offer a wider client base a 

progressive suite of products and services that cater to their specific and evolving investment 

needs. Although we are changing the appearance and name, we are still at core the same client 

focused Bank our community have known for over 20 years.   ”We look forward to building upon 

the trusted partnerships that we have developed with our clients, shareholders, employees and the 

community at large,” Ms. Al Shirawi added. 

SICO’s new corporate identity will be showcased at the E-Pay Summit 2018 at the Ritz Carlton 

Bahrain on 27 March, which SICO is sponsoring. 

Operating under a wholesale banking license from the Central Bank of Bahrain, SICO is 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.   

SICO’s evolving growth story will continue to be guided by its commitment to strong corporate 

governance, technological innovation, and the human capital of its 100 employees, who include 

some of the top talent in the regional finance industry. SICO continues to utilise its market insight 

and regional knowledge to opportunistically seek expansion opportunities in high-growth markets 

that are in sync with its strategic goals. 

For more information, visit sicobank.com 

- Ends    - 

 

 



 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.23 
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 and a specialised regional custody house, SICO 
Fund Services Company (SFS). 
  
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: nadeen.oweis@sicobahrain.com 
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 السيدة نجالء الش��اوي                                         خليفة آل خليفة بن هللا عبد الشيخ

 لسيكو التنفيذي الرئيس                                       سيكو إدارة مجلس رئيس

 

 

 سيكو تكشف عن هو���ا املؤسسية ا�جديدة  

 

�� مجال إدارة األصول والوساطة وا�خدمات املصرفية  الرائد .م.ب. (م)، البنك اإلقلي�ي شأعلنت سي�و   -املنامة، مملكة البحر�ن 

 .ا�� سي�و و �غي�� اسمها من شركة األوراق املالية و األستثمار  .ية ا�جديدةاالستثمار�ة، عن إطالق هو���ا املؤسس

امتد  بالنمو و األنجازاتو�عليًقا ع�� هذه املناسبة قال رئيس مجلس إدارة سي�و الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة: "تتم�� سي�و ��جل حافل  

أن الوقت قد حان لتجديد هو�تنا  رأيناع�� مدار أك�� من عقدين من الزمن باعتبارها إحدى أبرز املؤسسات املالية الرائدة �� املنطقة، ومن هنا 

 ال�ي تنفرد ��ا سي�و."الر�ادة و الرؤ�ة الثاقبة الهو�ة ا�جديدة  �عكس املشّرف وحاضرنا الواعد. كماتار�خنا  جسداملؤسسية لت

 جديًدا �� تار�خها العر�ق،أطالق الهو�ة املؤسسية لسي�و ويش�ل 
ً

ن اإلدارة العليا للبنك بحوث مكثفة و�عاون وثيق ب�حيث جاء نتيجة ل  فصال

 لطموح.والعديد من األطراف ا�خارجية ذات العالقة، والذين عملوا مًعا البت�ار هو�ة تتما�ىى مع رؤ�ة سي�و وقيمها، كما �عكس أيًضا مستقبلها ا

��  الصناديق االستثمار�ة  شركة سي�و �خدماتالشركتان التا�عتان لسي�و واململوكتان لها بال�امل, كما تتضمن الهو�ة املؤسسية ا�جديدة  

 .و مقرها أبوظ�يالبحر�ن و سي�و للوساطة املالية 
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سوف �ساهم �� توسيع نطاق ومن جه��ا قالت السيدة نجالء الش��اوي، الرئيس التنفيذي لسي�و: "نحن ع�� يق�ن أن الهو�ة املؤسسية ا�جديدة 

للبنك ويعزز الوالء للعالمة التجار�ة ونحن ع�� مشارف مرحلة جديدة من مس��تنا حضورنا �� السوق وتر�خھ، وهو ما سيدعم النمو املستقب�� 

وال�ي ��دف لتضع البنك �� مركز متقدم يؤهلھ للتوسع . و�فضل هذه الهو�ة التجار�ة ا�جديدة ال�ي تتسم بالقوة والطا�ع املوحد، الناجحة

وع�� الرغم لعمالئنا. املتنامية ال�ي تل�ي االحتياجات االستثمار�ة املبتكرة ا�خدمات املنتجات و أك�� من توف�� مجموعة والتنوع �� قاعدة العمالء و 

جھ و ال�ي من �غي�� اسم البنك ومظهر عالمتھ التجار�ة، إال أننا ما زلنا نحتفظ بألو�تنا األس��اتيجية ال�ي ت��كز ع�� خدمة عمالئنا ع�� أكمل و 

نتطلع إ�� �عز�ز الشرا�ات وجسور الثقة ال�ي ر�خناها مع عمالئنا ومساهمينا واملجتمع . ومن هنا فإننا عرفنا ��ا ع�� مدار العشر�ن عاًما املاضية

 بأكملھ."

 27"، والذي سُيعقد �� فندق ر��� �ارلتون البحر�ن بتار�خ E-Pay Summit 2018وسُتعرض الهو�ة ا�جديدة لسي�و �� مؤتمر الدفع اإللك��و�ي "

 مارس ا�جاري.

ا بھ يقدم مجموعة مت�املة من هذا و�عمل 
ً
ا إقليمًيا موثوق

ً
سي�و بموجب ترخيص من مصرف البحر�ن املركزي كبنك جملة تقليدي، إذ تمثل بن�

هر ا�حلول املالية، بما �� ذلك إدارة األصول والوساطة وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة وصناعة السوق، وال�ي يدعمها فر�ق بحوث قوي من أم

 باملائة من األسهم الرئيسية �� املنطقة. 90رؤ�ة ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أك�� من  ا�خ��اء يوفر 

 �مس��ة نمو سي�و وقصة نجاحها مدفوعت وستظل
ً

االبت�ار التق�ي ورأس مالها عن ن بال��امها الرا�خ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال

املا�� �� املنطقة. وتواصل سي�و توظيف خ��ا��ا الواسعة بأسواق املال البشري الذي يتألف من مجموعة من أفضل املواهب �� القطاع 

 اإلقليمية من أجل اغتنام فرص التوسع �� األسواق ذات معدالت النمو املرتفعة، وذلك بما يتفق مع أهدافها االس��اتيجية 

 sicobank.comملز�د من املعلومات، ُير�� ز�ارة املوقع اإللك��و�ي 

 -انت�ى  -
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 نبذة عن سيكو

تحت اإلدارة  تمثل سي�و أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املتخصصة �� إدارة األصول والوساطة وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة، وتصل قيمة األصول  

شرف ع�� شركت�ن مليار دوالر امر��ي. و�عمل سي�و اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحر�ن املركزي كبنك جمل 1.23لد��ا إ�� أك�� من 
ُ
ة تقليدي، كما �

، و�� دار وساطة مالية مقرها أبوظ�ي، والثانية �� شركة سي�و �خدمات الصناديق للوساطة املاليةتا�عت�ن ومملوكت�ن لها بال�امل، إحداهما �� سي�و 

 االستثمار�ة، و�� شركة إقليمية متخصصة �� أعمال حفظ األوراق املالية.

 

ارها بنك إقلي�ي وتتخذ سي�و من مملكة البحر�ن مقًرا لها، و�� آخذة �� التوسع ع�� الصعيدين اإلقلي�ي والدو��، كما تتمتع ��جل حافل باإلنجازات باعتب 

اعة السوق، وال�ي يدعمها موثوق بھ يقدم مجموعة مت�املة من ا�حلول املالية، بما �� ذلك إدارة األصول والوساطة وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة وصن

 باملائة من األسهم الرئيسية �� املنطقة. 90فر�ق بحوث قوي من أمهر ا�خ��اء يوفر رؤ�ة ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أك�� من 

 

وتم�ىي سي�و قدًما  ، دأبت سي�و ع�� تحقيق أداء متفوق �� السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عر�ضة من ك��ى املؤسسات.1995ومنذ تأسيسها �� العام  

 عن سع��ا الدائم إ�� تو 
ً

طيد أواصر الثقة مع �� مس����ا نحو املز�د من النمو واالزدهار، وال�ي يقودها ال��امها الرا�خ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال

 موظف متم��. 100 عمال��ا. وستواصل سي�و االستثمار �� تطو�ر إم�انا��ا التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو

 

 ملز�د من املعلومات:

 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
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